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Одговорност за енормне
концентрације хлора
и продор бактерија
испитиваће две комисије
У помоћ позвана
и полиција
Од понедељка, 20. априла, вода из
панчевачког водовода поново може
да се пије – показали су резултати
анализа које су извршили панчевачки
и београдски заводи за јавно здравље.
Ванредна ситуација која је почела
15. априла у јутарњим часовима, када
је забрањено коришћење воде због
прекомерне концентрације хлора, наступила је због тога што је откривено
да су се у базенима које користи ЈКП
„Водовод и канализација” појавиле
бактерије. Након што су оне примећене, запослени у том јавном комуналном предузећу почели су интензивно
хлорисање водоводне мреже како би
бактерије биле неутралисане.
Откуд оне на месту где није смело
да их буде, засад се не зна и тек треба да буде утврђено. Како је изјавила

Милица Радовановић, директорка
„Водовода”, постоји могућност диверзије, тј. да је неко намерно контаминирао објекте које користи ЈКП
„Водовод и канализација”.
Да ли је то једини узрок вишедневних проблема у нашем граду,
требало би да расветли комисија за
испитивање чињеница у вези с погоршањем квалитета воде за пиће
која је формирана 21. априла.
Она се састоји од шест чланова, а
њен задатак је да у року од десет радних дана на основу извештаја надлежних градских, покрајинских и републичких институција испита све
околности и достави извештај градоначелнику, председнику Скупштине
града, Градском већу и Градском
штабу за ванредне ситуације.
Да ли је реч о нечијем пропусту?
Како је на седници Градског већа објаснио Предраг Патић, члан Градског већа задужен за стамбено-комуналну област, након објављивања да
је вода безбедна за пиће мора се
утврдити потпуна истина и испитати
да ли је било нечијих пропуста и одговорности.

– Имамо обавезу да испитамо све
околности које су довеле до загађења воде у панчевачком водоводу
због повећања концентрације хлора
и појаве амонијака. Дужни смо да
утврдимо има ли нечије одговорности и да предочимо све чињенице
јавности. Покренули смо иницијативу да Полицијска управа Панчево
такође спроведе истрагу о овом догађају пошто је могуће да се оно
што се догађало понови – рекао је
Патић.
Испитивањем тога како је дошло до
загађености воде за пиће бавиће се и комисија коју ће чинити запослени у Јавном комуналном предузећу „Водовод и
канализација”. Пре него што чланови
обеју комисија почну да се баве тиме ко
је или шта је загадило водовод, неоспорно је само једно – иако је ванредна
ситуација прошла, нарушено је поверење Панчеваца и становника околних
места у исправност воде за пиће.
Како је све почело
Подсећамо, др Мица Сарић Танасковић, директорка Завода за јавно
здравље, саопштила је 15. априла да
је вода забрањена за пиће јер су у њој

измерене концентрације хлора које
су четири пута веће од дозвољених.
Градоначелник Павле Раданов изјавио је да су о томе одмах обавештене предшколске установе и школе,
као и друге институције од значаја за
наш град. Поред тога, он је рекао и да
је Градска управа доставила дечјим
вртићима, школама и Општој болници већу количину воде за пиће. Према његовим речима, одржано је неколико састанака стручно-оперативног тима Градског штаба за ванредне
ситуације, а у Панчево су, након што
је локална власт затражила помоћ,
упућене цистерне с водом из Министарства унутрашњих послова и неколико градова широм Србије.
Прошлог петка, 17. априла, „Панчевац” је на свом сајту објавио да вода
у панчевачком водоводу није била добра ни током марта, а не само од 15.
априла. То је био једини закључак који се наметнуо након читања извештаја градског Завода за јавно здравље о
здравственој исправности воде за пиће који је објављен 8. априла, а потписале су га лекарке из те установе Јелена Марић и Радмила Јовановић.
» Наставак на страни 9

ДИРЕКТОРКА „ВОДОВОДА” ОДРЖАЛА КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НОВИНАРЕ

Ја мирно спавам!
Паника је била непотребна
„Грађани су на време били
обавештени”, изјавила
Милица Радовановић
– Не сматрам да сам као директорка
ЈКП-а „Водовод и канализација” одговорна за ово што се протеклих дана
догађало с водом. Предузела сам све
активности како бих спречила да дође
до било какве врсте загађења и на време сам обавестила грађане када је вода била за пиће, а када није. Зато не
сматрам да сам у било ком кораку погрешила. Вода је непрекидно била како треба по питању квалитета, а у тренутку када се то променило, обавести-

ла сам градску власт и локалне медије да вода више није за пиће. Предвиђене процедуре ни у једном тренутку
нису биле прекршене, због чега не видим своју одговорност. Што се тога тиче, верујте, ја мирно спавам јер сам
предузела све да људи пију здраву воду. У тренутку када није била органолептички пријатна, речено је да се до
даљег не користи за пиће. После тога
смо обезбедили цистерне. Шта мислите, ко је заслужан за то, ко се ангажовао? Кризни штаб је то преузео на себе, али и ја сам звала неке људе – изјавила је директорка „Водовода” Милица Радовановић на конференцији за
новинаре одржаној 22. априла.
Поред ње, представницима локалних медија су се обратиле и др Мица

Сарић Танасковић, директорка Завода
за јавно здравље, и Јасмина Симић, руководилац Сектора за производњу воде у ЈКП-у „Водовод и канализација”.
Милица Радовановић је рекла новинарима и да откад је на челу ЈКП-а
„Водовод и канализација”, у водоводној мрежи није било бактерија и
оне нису откривене ни сада, због чега је непотребно створена паника.
Према њеним речима, радови који
су протеклих дана обављани у „Водоводу” били су редовни и рутински, уз
поштовање свих процедура. Морали
су да буду обављени с обзиром на то
да се ближи лето и да се тражи прикључење нових корисника, због чега
се морају обезбедити додатне количине воде.

Нагласила је да и поред тога вода
ни у једном тренутку није била загађена, што потврђују анализе Завода
за јавно здравље.
– Свако ко је рекао супротно, да вода није била исправна и здрава, сносиће за то одговорност. Ко шири панику
и лаже, мора за то да одговара, јер тиме руши нечији углед и кредибилитет
институције која има двадесет доктора
и примаријуса и немогуће је да зна боље од њих. Оно што је најважније, јесте
да се нико није повредио или озледио,
нити је нечије здравље било доведено у
питање. „Водовод” нема право да каже
да је вода неисправна ако имамо валидну документацију на основу које се
може закључити другачије – нагласила је Радовановићева.
М. Г.
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ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Шума водених шумова
Комуникација. Тај термин носи у себи многа значења, може се рећи и
да сва она имају више слојева и појавних облика.
Ипак, када та реч означава само размену информација у сфери јавног дискурса, битних за живот грађанки и грађана и функционисање
града, онда много филозофије нема: носиоци политичких функција,
директори и пи-арови јавних установа и предузећа – дајте што пре је
могуће информацију са специфичном тежином свим, али свим медијима у Панчеву! И шире.
Били смо сведоци тешке и, што је још важније, веома опасне бламаже коју су себи дозволила руководства ЈКП-а „Водовод и канализација” и Завода за јавно здравље пошто су дуго избегавала да јавно коментаришу јавну тајну да нешто с водом коју пуштамо из чесама у целом
граду није у реду. И, по општепознатом сценарију, примереном људској врсти, када нешто прикриваш или о нечему не говориш истину –
све дубље се укопаваш.
У овом случају, у моменту када је постало јасно да је ћутање контрапродуктивно, тј. претеће по здравље људи, да ће се неко отровати „чесмовачом”, одговорна лица из тих фирми решила су да се обрате јавности. Али, ваљда да би се „смањила штета”, само преко једног изабраног медија – Телевизије Панчево.
Нечувено! Вест да вода из чесме није за пиће затекла је прошле среде ујутро потписника овог текста на Радио Панчеву; тамо су неке колеге ужурбано спремале информацију о томе како би је пласирале грађанима, и то уз повремене псовке, јер су круцијалну причу сазнале у ходницима РТВ-а од камермана с Телевизије! Псовању, уз моментално
обавештавање колега из своје редакције, придружио се и уредник
„Панчевца” зато што је до информације формулисане на њеном извору – у „Водоводу” и Заводу – о томе да је вода у систему хиперхлорисана, дошао случајно, јер се тада затекао у згради РТВ-а!?
Није поента, наравно, у мерењу гледаности Телевизије Панчево и
посећености њеног сајта; колегама желимо да устоструче вредности и
једног и другог параметра ако је то могуће. Суштина је у томе да је у
другој деценији 21. века опасно да се вест упућена са званичног места
да вода из чесме није за пиће дистрибуира само до једног медија, који
год он био; не сме да се шапуће о томе, ма, то мора да звони (!) са свих
страна: телевизија, радио, новине, сајтови тих кућа, „Фејсбук” и „Твитер” налози „Водовода” и Завода, њихове интернет презентације...
Неколико људи мора да окреће бројеве телефона и обавештава све
релевантне адресе у медијској сфери о новонасталој озбиљној ситуацији, а пошто се у том смислу уради све што је могуће, тек онда они што
су одговорни по дифолту треба да почну да размишљају о томе куда ће
њихове каријере одвести грешка коју су направили. Сви правимо грешке...
И, директорка „Водовода” Милица Радовановић, пошто се наспавала,
схватила је да је њен медијски иступ био спор, тих и млак, тј. да је обавештавање суграђана о проблему с водом одрађено аматерски; научила
је на тежи начин да следећи пут, ако буде прилике за то, треба да позове све медије и саопшти им све што има.
Јок! Ма, какви! Претходни пасус је пошалица...
Седам дана после описаног, скоро никаквог иступа у јавност, начињеног смишљено или из незнања (свеједно је), на изненадну конференцију за новинаре на којој је требало да каже да ли ће поднети оставку позвала је само колеге с Телевизије Панчево и из представништва
РТС-а. Остали су се снашли (и то нам је у опису посла), па су се самоиницијативно на одређеном месту појавили.
Могли смо и да не одемо, јер је директорка тамо подвукла следеће:
„Мирно спавам”.
Лаку ноћ, Милице.
***
Као мало шта у блиској прошлости, алармантна ситуација у вези с
пијаћом водом у Панчеву ујединила је све панчевачке политичке и
друштвене факторе. Осуде непрофесионалног односа према здрављу
грађана испуниле су и инбокс имејла „Панчевца”. Дакле, да би се сви
удружили у мисији стварања општег добра, што би требало да је циљ
сам по себи политичког и друштвеног делања, неопходна је нека
претња.
Или неки виши заједнички циљ свих чинилаца државе и друштва.
Постоји ли тако што у овој земљи?

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Кошарка
у моди
Уласком КК-а „Тамиш” у кошаркашку српску елиту направљен је огроман успех, и то не само када је реч о
том спортском колективу. Дружина
из нашег града сада ће на још квалитетнији начин промовисати Панчево, а прилика за то је баш згодна. Наши суграђани ће играти у престоници, па у Новом Саду, Нишу и Ваље-

ву. У наше место ће долазити „Звезда”, „Партизан”, „Мега”, „Металац”
и други. Кошарка је култни српски
спорт, а јавност која прати збивања у
игри између обручева добро је упозната с могућностима Драгана Крушчића и његових саиграча.
Помало у сенци остала су још два
кошаркашка клуба из нашег града.
Реч је о „Динаму” и „Крис-кросу”. Та
два тима су на крају такмичења у Другој српској лиги. Само слабији међусобни скор с „Радничким” из Ковина
их је омео да се један од њих нађе у
вишем рангу. Остало је да се одигра
још једно коло и то је крај. Након сумирања резултата, а они су сад већ познати, тимови из Панчева заузеће друго односно треће место. Нажалост, само првак иде у Прву српску лигу.
У овој сезони се није посрећило
„Динаму” и „Крис-кросу”, али само
када је реч о њиховом пласману у виши ранг. „Динамо” је све виталнији.
Угледни спортски колектив је био
пред гашењем, али је пре неколико
година то спречено. Од тада све је
кренуло узлазном путањом, а „Динамо” је и званично промовисан у филијалу КК-а „Тамиш”. Има ту момака који заслужују пажњу и можда су
већ спремни за велика светла кошаркашке позорнице. Да поменемо само
Сашу Радовића. „Динамо” већ година предводи Ненад Раковац. Реч је о
човеку кошарке. Он живи за овај

спорт и већ се доказао својим знањем и умећем.
„Крис-крос” је један од ретких
клубова који су кренули обрнутим
редом у затварање круга развоја.
Ипак, можда је њихов начин и једини исправан. Време ће показати.
Клуб је основао Владимир Илић, који је годинама доприносио цветању
талентованих клинаца. У „Крис-кросу” су поникли Дангубић, Грујић,
Илкић, Нешић, Николић и други.
Касније, тек пре годину-две, више је
почело да се ради у сениорској конкуренцији. Добар рад увек донесе резултат – стара је спортска крилатица, а баш она најбоље пристаје
„Крис-кросу”. Недавно је на место
шефа стручног штаба дошао Вук
Станимировић. Угледни стручњак из
Београда не само да уме да ради свој
посао већ му је специјалност усавршавање младих. Резултати су већ ту.
КК „Тамиш”, „Динамо” и „Крискрос” доприносе да се још више деце
бави кошарком. Они промовишу
праве вредности, здрав живот и пријатељство на терену и ван њега. То се
лако препознаје. Зато и не чуди да је
Хала спортова на Стрелишту пуна
кад играју овдашњи тимови. Дерби
између „Динама” и „Крис-кроса” није само локални догађај, већ поприма шире размере. Зато је кошарка
поново у моди.
С. Д.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Добили смо рат нерава. Били смо луђи!
• Уочене грешке исправљамо понављањем.
• Ми стално идемо главом кроз зид. Кад-тад ће то донети резултате.
• Имам изузетно добру координацију покрета. Увек устанем
на леву ногу.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ко уђе – кајаће се, ко не уђе – кајаће се.
Ајнфор у Улици војводе Петра Бојовића, малопре
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НИЈЕ СЕ ЈОШ РОДИО КО БИ НАРОДУ УГОДИО.
ЗАТО СЕ ОН ТРАЖИ НА ИЗБОРИМА!
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СТО СЕДАМДЕСЕТ СЕДАМ ГОДИНА ПСЦПД-а

ХОР КОЈИ НИЖЕ УСПЕХЕ
Међу члановима
Друштва има много
професионалних
музичара

Хероји битке за рањенике

Дечји састав који води Борјана Стражмештеров изводи „Чаролију васкршње ноћи”
приликом су показала своје
умеће у солистичким наступима и свирању у форми трија и
квартета. За крај је приказан
уметнички филм „Даворин
Јенко – творац химни и будница” у продукцији Радио-телевизије Србије, у режији Драгомира Зупанца, чија је уредница Ана Павловић.
Те вечери је почасним чланом ПСЦПД-а проглашен мр
Предраг Миодраг, професор
Карловачке богословије и
Академије СПЦ за уметност и

конзервацију, а повеља је додељена др Александри Вранеш, декану Филолошког факултета у Београду. Прослава
је била добра прилика да Друштво захвали свима који га
подржавају и помажу му.
Период између 176. и 177.
рођендана овог црквеног хора
обележило је много успеха и
награда. Као најважнији моменат мр Вера Царина истиче
прву награду за програм изведен на 25. интернационалним
хорским свечаностима у Ни-

шу, почетком јула 2014. године, што, према њенима речима, прижељкује сваки хор који изводи духовну музику. Поред концерата у САНУ, у Новом Бечеју, Андрићграду, на
„Данима духовне музике” у
Панчеву и тако даље, ПСЦПД
ће ову годину памтити и по
концерту у Саборној цркви у
Београду захваљујући награди освојеној на престижном
фестивалу „Хорови међу фрескама” у Београду.
Д. Младеновић

Жеља – здраво друштво

ће се бавити многим сегментима спортских активности, а
они ће имати задатак да направе анализе тога како се радило
некада, каква је ситуација сада
и шта ваља поправити, да би у
нашем граду имали смернице
за израду праве стратегије развоја спорта.

Сазнали смо да током израде стратегије не сме бити изостављен ниједан битан сегмент спортских активности у
Панчеву и да тај документ мора обухватити активне спортисте, али и све друге који могу допринети здравијем друштву у нашем граду. Страте-

гија ће послужити да се у наредном периоду с великом
прецизношћу може деловати
кад је реч о финансирању клубова, појединаца и развојних
пројеката. Идентификовање
разних проблема и начини
њиховог елиминисања су приоритети у писању стратегије
спорта.
Крајњи циљ је да Скупштина града Панчева усвоји тај
документ, који ће важити до
2018. године, и тако допринесе стратешком развоју спорта.
Уколико се не догоди нешто
непредвиђено, планирано је
да стратегија буде готова до
Дана града (почетком новембра). Сви заинтересовани ће о
напредовању израде стратегије моћи да се информишу путем локалних медија.
С. Д.

ПРОГРАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ ПРАКСА

Искуство волонтирања у иностранству
Познато је да је поред факултетског образовања неопходно
и практично искуство како би
се што лакше дошло до посла,
али то не мора да буде уобичајена пракса, постоји и узбудљивији начин. Захваљујући
интернационалном програму
„Global Citizen” створена је
прилика да млади ово лето
проведу у иностранству волонтирајући у изабраном пројекту, уз упознавање различитих култура и стицање практичних вештина које ће надоградити њихово формално
образовање. Тај програм нуди
рад на пројектима из три
области: културе, друштвеног
предузетништва и едукације.
Програм волонтирања „Global Citizen” чини мрежа пројеката широм света који се баве
темама као што су мултикултуралност, толеранција, едукација младих и ширење све-

суграђани ће моћи да присуствују концерту Влатка
Стефановског у дворани
Културног центра. Како је
Стефановски рекао за наш
лист, биће то соло концерт,
један од оних које он назива гитарским медитацијама. Први део наступа обухватиће инструменталне, а
други део и вокалне нумере, а биће ту и неких ствари
с његовог новог албума
„Сеир”.
Д. М.

ФИЛМ И ТРИБИНА

ДО КРАЈА ЈЕСЕНИ НОВА СТРАТЕГИЈА СПОРТА

Када је Министарство за
спорт и омладину крајем јануара донело Стратегију развоја
српског спорта, створили су се
елементи да тај важан документ сачине и градске власти
широм наше земље.
Зато је недавно у Панчеву
оформљен Тим за израду стратегије развоја овдашњег спорта, а чине га: Ненад Малетин,
координатор, Александар Фаркаш, члан Градског већа задужен за спорт, Предраг Стојадинов, координатор Градског савета за спорт, Ненад Марин, секретар Спортског савеза Панчево, и Бранко Крсмановић,
самостални стручни сарадник.
Обраћајући се јавности, Ненад
Малетин је истакао да ће у наредним месецима бити много
посла око израде тог документа. Формираће се тимови који

„Хладно пиво” па
Влатко Стефановски
Ове недеље ће у нашем
граду бити одржана два
битно различита, али квалитетна музичка догађаја,
које не треба пропустити.
Најпре ће у четвртак, 23.
априла, од 21 сат, у дворани „Аполо” загребачки бенд
„Хладно пиво” извести концерт, током којег ће промовисати свој нови албум „Дани затворених врата”.
Два дана касније, у суботу, 25. априла, од 20 сати,

Бројни концерти
и значајне награде
током последњих
дванаест месеци
Свечаност поводом обележавања 177 година постојања
Панчевачког српског црквеног
певачког друштва (ПСЦПД)
приређена је у среду, 22. априла, у дворани Културног центра. Поздравну реч је одржао
председник тог друштва Срђан
Миковић, а у програму су учествовали: ПСЦПД, који је извео „Духовни концерт број 34”
Дмитрија Бортњанског, затим
трио „Примавера”, дувачки
квартет „Вераменте” и виолинисткиња Марија Стефановић. Велики аплауз је добио и
Дечји хор Панчевачког српског црквеног певачког друштва, који води Борјана Стражмештеров, за извођење трију
сцена из представе „Чаролија
васкршње ноћи”.
Како је рекла Вера Царина,
диригенткиња ПСЦПД-а, међу
члановима тог хора има много
професионалних музичара, а
публика је током вечери чула
неке од њих као солисте.
Слична је ситуација и с дечјим
црквеним хором, пошто и
многа деца похађају Музичку
школу „Јован Бандур” и овом

ДВА ЗАНИМЉИВА КОНЦЕРТА

сти о глобалним проблемима
у вези с људским правима, лидерством... Русија, Румунија,
Пољска, Мађарска, Турска,
Грчка, Бразил, Индија, Мексико, Тунис и Египат само су
неке од земаља у којима је могуће провести лето 2015, уз
волонтирање и усавршавање.
Драгоцено искуство могуће је
стећи у невладиним организацијама, основним и средњим
школама, као и на универзи-

тетима и у летњим
камповима у бројним земљама, у
трајању од шест до
осам недеља.
За учешће у овом
програму нису пресудни област студирања или просек
на факултету, па
тако може аплицирати велики број
младих људи у Србији. Услови које студенти
треба да испуњавају јесу да
ниво њиховог знања енглеског
језика буде Б2 и да имају жељу за авантуром и незаборавним искуством.
Једна од студенткиња које су
се отиснуле у авантуру „Global
Citizen”, Ивана Симић, стекла
је вредна искуства волонтирајући у Тунису. Она је за ову
праксу чула преко другара који су чланови глобалне мреже

студената AIESEC. Пракса је
имала велики утицај на њен
лични развој и поглед на свет:
– Сада на људе генерално
гледам много другачије. Разбила сам све предрасуде које
сам дотад имала.
Све особе које је Ивана тамо упознала на неки начин су
утицале на њу. Заједно су ручали, радили, ишли на плажу,
излазили увече, причали
анегдоте, посећивали разна
места, али било је разговора и
о мало озбиљнијим темама –
политичким и економским.
Сваки дан је са собом носио
много информација, нових
људи, места. И тако месец и
по дана...
Више информација о овом
програму пракса могуће је наћи
на сајту АISEC-а gc.aiesec.org.rs,
а сви они који одлуче да пошаљу пријаву, биће позвани у року
од 48 сати.
М. И.

У организацији Независног
друштва новинара Војводине
(НДНВ) и Грађанске акције
Панчево, у понедељак, 27.
априла, у 19.30, у дворани
„Аполо” биће приказан филм
„Хероји битке за рањенике”
Александра Рељића. Након
пројекције тог остварења о
великој храбрости докторке
Душанке Вујасић и Предрага
Пере Дацића, који су страда-

ли у босанском рату спасавајући рањенике из Кантоналне болнице у Горажду, биће
приређена трибина на којој
ће председник НДНВ-а Динко Грухоњић разговарати са
психологом и политичаром
проф. Жарком Кораћем,
историчарком Бранком Прпом и новинаром Хасаном
Габелом.
Д. М.

СРЕДЊОШКОЛЦИ ЗА ВРШЊАКЕ

Побољшање
ученичког живота
Невладина организација „Унија средњошколаца Србије”
већ пету годину заредом даје
прилику својим вршњацима
из целе Србије да један дан
проведу на радним местима у
државним и приватним предузећима која учествују у пројекту „Средњошколци за
средњошколце” и тиме стек-

дан на радним местима широм земље.
Циљ целе приче је побољшање ученичког живота. Донације које предузећа-домаћини обезбеђују уплаћују се у
први средњошколски фонд
ове врсте, а потом се финансирају разне акције бројних
средњих школа. Рецимо, пре

ну искуство и знање о њиховом функционисању.
Најстарији живи недељник
у овом делу света – „Панчевац” – први је ове године на
територији Србије подржао
овај пројекат и угостио двојицу ученика из панчевачке
Медицинске и Музичке школе, потписнике овог текста.
Они су из прве руке сазнали
како изгледа процес настанка новина, почев од редакцијског састанка и скупљања
информација, преко лекторисања и обраде текстова,
све до крајње верзије листа,
коју у рукама држе бројни
читаоци сваке недеље. Многобројни средњошколци ће у
петак, 24. априла, провести

три године у нашем граду је
помогнут
пројекат
„У
прав(н)и час”, чија је сврха
била побољшање односа између ученика и професора.
Такође, гимназија у Бору је
из овог фонда обезбедила новац за реновирање екстеријера, док је једна средња школа
у Крагујевцу направила и
комплетно опремила просторију за боравак ученика. Занимљиво је да Панчево већ
други пут обезбеђује највише
радних места у Србији.
Пројекат „Средњошколци
за средњошколце” подржали
су Министарство омладине и
спорта и Министарство просвете, науке и технолошког
развоја.
Л. М. и А. К.

АМЕРИЧКИ ФУДБАЛ

„Пантери” домаћини
Суперлига Србије у америчком фудбалу почела је одлично за КАФ „Пантерс” из
нашега града. Момци су у прва два кола забележили две
победе, а оне још више добијају на значају јер су остварене у гостима. Следећег викенда на програму ће бити
трећа рунда шампионата. У
суботу, 25. априла, „Пантери”

на СЦ-у „Младост” дочекују
тим из Инђије.
Први тренер „Пантера”
Предраг Дурлић, нажалост,
неће моћи да рачуна на
другог играча из Америке –
Тимотија Бишопа, који има
проблема с коленом.
Утакмица почиње у 16
сати.
С. Д.
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За ова кривична дела се изричу казне од
пет односно осам година затвора.
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Петар Јојић,
председник Окружног одбора СРС-а

СТРАНАЧКА ТЕМА НЕДЕЉЕ

ВОДЕНА БРУКА!
Одавно се није догодило да се скоро све
панчевачке странке током једне недеље
баве истом темом. То су овог пута диктирале невоље с водом за пиће. Поред апе-

ла, прозивки и упозорења изнедрене су и
три конкретне акције. Радикали су против директорке „Водовода” одмах поднели кривичну пријаву тужилаштву, ли-

гаши су организовали потписивање петиције за њену смену, а напредњаци су
затражили ванредно заседање Скупштине града. Наставак тек следи.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

И тадићевци добили
одборника
Социјалдемократска странка Србије постала је парламентарна партија у Панчеву
пошто јој је приступила Јелена Крстевски, дипломирани етнолог и антрополог,
одборник из Глогоња, која је
у Скупштину града ушла на
листи ЛДП-а, објавио је Срђан Миковић, председник
овдашњег СДС-а, на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 21. априла.
– Очекујемо да нам се у
наредном периоду придруже и други који својим
стручним знањем и искуством могу да помогну развоју града и села, како би се
они равномерно развијали –
рекао је Миковић.
– Одлучила сам да се
придружим СДС-у из два
разлога. Први је то што је

реч о социјалдемократији,
која води рачуна о најугроженијим грађанима, а други
то што ће ова странка подједнако водити бригу и о селима, што је мени као одборници из Глогоња јако важно – образложила је своју
одлуку Јелена Крстевски.
Сличном аргументацијом
је и Синиша Којић, потпредседник Градског одбора
СДС-а, објаснио своју одлуку
да из странке „Заједно за Србију” пређе у СДС, а посебно
је истакао да га је мотивисало то што ће ову партију водити Борис Тадић, односно у
нашем граду Срђан Миковић. Он је притом напоменуо да је ЗЗС малтене колективно прешао у СДС, укључујући ту и неке месне одборе и њихово чланство.

УДРУЖЕЊЕ „ДОСТА ЈЕ БИЛО – РЕСТАРТ”

Бахатост
Пре неколико дана министар Александар Вулин обишао је установу Дневни
боравак за децу с тешкоћама у развоју. Том приликом га је један штићеник
замолио да му запосли сестру преко везе, на шта се
министар грохотом насмејао. Покрет „Доста је било”
жели да нагласи да је партијско запошљавање и запошљавање преко везе толико дубоко продрло у наше друштво да је чак и
ментално слабије развијеним особама то јасно, а на
све то нам се министар још
и смеје.
Покрет „Доста је било”
позива све грађане да искажу свој протест и да јавно кажу свим органима

јавне управе да је било доста понижавања, подсмевања и уназађивања нашег
друштва. Више пута је изношена и чињеница (коју
нико није демантовао, већ
се сви само смешкају) да је
у нашем граду много запослених преко везе и по
страначкој линији. Градска управа се понаша као
да живимо у некој земљи
трећег света, и то с технологијом 19. века. Свет је
стигао у свемир пре педесет година, а ми не можемо да пребројимо запослене у јавном сектору. Они
ћуте, запошљавају и надају
се да смо сви ментално
слабије развијени. Не дозволимо да нас победи бахатост.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Осветљавање
Демократска странка ће у
суботу, 25. априла, на београдском Тргу републике, у
17 сати, одржати митинг
„Против мрака”, под радним
називом „Осветли Србију”.
– Митинг организујемо на
годишњицу треће владе
СНС-а, која је смањила слободе и угрожава људска права и која није обезбедила нова радна места, смањила је
плате и пензије и није обезбедила бољи живот за грађане Србије. Окупљамо се да
кажемо да неспособнима није место у влади, да не пристајемо на страховладу, да
нису реформе када полицији, војсци, лекарима, наставницима и професорима смањујете плате, а разбацујете
паре на бесмислене пројекте,
да не пристајемо на то да је
Вучић задужио земљу више

Страну припремио

Зоран
Спремо

Кривце најоштрије санкционисати
Скривање истине о технолошкој неисправности воде,
како је то формулисао Жељко Сушец, председник Градског одбора Српске напредне странке, била је основна
тема конференције за новинаре коју је та партија одржала у уторак, 21. априла.
– Најоштрије осуђујемо
све виновнике који су сакрили истину од грађана Панчева. Да се у 21. веку истина не
изнесе у јавност целог марта
и до половине априла, разлог је да СНС тражи од истражних органа да се одговорна лица у „Водоводу” и
Заводу за јавно здравље испитају и ако су заиста криви
да се најоштрије санкционишу, како се то више никада
не би поновило. Наша одборничка група ће поднети
иницијативу за сазивање
ванредне скупштине града о
овој теми како би се утврди-

ле све чињенице – рекао је
Сушец.
Он је нагласио да је чак и
градоначелник о проблемима
с водом био обавештен тек 15.
априла. Пошто је од њега затражено да прокоментарише
и невоље с водом у Глогоњу,
које трају већ дуже време, Су-

шец је приметио да се „буџетска средства троше на многе
друге ствари, а најмање на
оно што је стварно потребно”,
те „ да СНС неће дозволити да
деца пију загађену воду”.
Иначе, панчевачки напредњаци су у суботу, 18. априла, у
препуној сали Културног цен-

тра, одржали четврту Изборну
скупштину и после три године,
током којих је странку водило
Повереништво, изабрали комплетно градско руководство.
За председника Градског одбора једногласно је изабран
Жељко Сушец, народни посланик и досадашњи повереник
странке, који је одмах након
завршетка скупштине одржао
састанак с председницима месних одбора изабраних почетком априла. За потпредседнике Градског одбора СНС-а изабрани су Саша Павлов, Дејан
Симеуновић, Сандра Божић и
Драган Катуца, за секретара је
именована Маја Витман, а изабрано је и 19 председника
стручних савета странке.
Учеснике скупштине овом
приликом поздравили су и
Горан Кнежевић, потпредседник СНС-а, као и Александар
Јовичић, потпредседник Извршног одбора.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Кривична пријава против директорке
Окружни одбор Српске радикалне странке у суботу,
18. априла, предао је Основном јавном тужилаштву у
Панчеву кривичну пријаву
против Милице Радовановић, директорке ЈКП-а „Водовод и канализација”, због
основане сумње да је извршила кривична дела загађивање воде за пиће и животних намирница и изазивање
опште опасности – рекао је
на конференцији за новинаре Петар Јојић, председник
Јужнобанатског одбора те
странке.

Пријава је поднета због
сумње да је она као одговорно лице „дозволила снабдевање неисправном пијаћом водом преко 120.000 грађана
Панчева и околних насељених места, која је због превелике концентрације хлора,
четири пута веће од дозвољене, представљала опасност по
здравље грађана”, и то у временском периоду „од почетка
марта па до 15. априла”. Јојић је напоменуо да се за та
кривична дела изричу казне
од пет односно осам година
затвора.

– Осуђујемо актуелну власт,
која преко различитих институција покушава да прикрије
загађеност воде за пиће, а према нашим индицијама, она
датира још од почетка 2015.
године. Неприхватљиво је и за
осуду да Завод за јавно здравље неблаговремено, необјективно и нетачно обавештава
јавност о томе. У извештају се
наводи да је загађеност четири
пута већа него што је дозвољено, а ми сумњамо да се ради о
далеко већој загађености и
концентрацији хлора. Захваљујући актуелној курсаџијској

власти, нестручним, неспособним и неодговорним људима
на одређеним функцијама,
Панчево од Римљана до данашњих дана није имало загађенију воду – рекао је Јојић.
СРС тражи и да директорка
„Водовода” буде хитно смењена са своје функције, а уз додатне провере размотриће и
могућност подношења кривичне пријаве против директорке Завода за јавно здравље
због сумње да је прикривала
податке од јавности и необјективно обавештавала грађане о
исправности воде за пиће.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Донација
из Вршца

Власт заташкава
проблеме с водом

Градски одбор Социјалистичке партије Србије
доставио је панчевачком Градском штабу за
ванредне ситуације 4,5
тона флаширане воде за
пиће у суботу, 18. априла. Реч је о донацији –
пијаћој води из фабрике
„Моја вода” из Вршца.
Сматрајући да је у тешким тренуцима „неоп-

ходно да се сви потрудимо и будемо солидарни”, Иван Николић, секретар овдашње организације СПС-а, изразио је
наду да ће кризни штаб
„дистрибуирати воду суграђанима којима је она
најпотребнија и који нису у прилици да издвајају средства за куповину
флаширане воде”.

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА
него Тито, Милошевић, Ђинђић, Коштуница и Тадић заједно, да не пристајемо на
наводне инвестиције због којих се Србија задужује, да не
пристајемо на њихово застрашивање и ућуткивање
свих који другачије мисле, да
не пристајемо на урушавање
институција и да не пристајемо на њихову бахатост, нестручност, незнање и неспособност – рекао је Владимир
Јарковачки, члан Градског
одбора ДС-а, на конференцији за новинаре одржаној у
среду, 22. априла.
Он је подвукао да ће овај
скуп показати и да „пројекат
убијања ДС-а није успео”.

Недопустиво!
Повереништво Градског
одбора Српске народне
партије подржало је иницијативу одборничке групе СНС-а за сазивање
ванредне седнице Скупштине због проблема с
водом. Истовремено, та
странка апелује „на све
надлежне органе да спроведу опсежну и свеобухватну истрагу и обавесте
грађане и јавност” о томе.
„Сматрамо да је недопустиво да грађани нису
на време обавештени о

проблемима с пијаћом
водом, а поготово је недопустиво да се информације о загађености воде крију од грађана и јавности. Такође, сматрамо
да је једино место за расправу о томе Скупштина
града, јер су одборници
легитимни представници грађана и свако друго
место за расправу о овој
теми представља сакупљање јефтиних политичких поена”, каже се у
саопштењу СНП-а.

– Лига социјалдемократа Војводине је још прошлог четвртка на
конференцији за новинаре поставила питање како је дошло до
проблема с водом, јер нам је у
среду директорка „Водовода”
рекла да је до проблема дошло
15. априла. Међутим, то је била
неистинита информација, јер се
из извештаја Завода за јавно
здравље за јануар и фебруар види да тај проблем датира још од
почетка године, а да је ескалирао у марту – рекао је Владан
Кељевић, одборник ЛСВ-а, у
обраћању новинарима у понедељак, 20. априла.
Лига због тога тражи хитну
тематску седницу Скупштине,

то јест дан за питања, како би се
јавност до детаља упознала с
тим шта се заправо дешавало.
Истовремено, ова странка ће
организовати прикупљање потписа за петицију којом ће се
тражити да „Водовод” грађанима не испоставља рачуне за
април и мај, јер су људи већ
платили мартовске рачуне „за
воду која их је тровала”.
– Градска власт ради само на
томе да се овај проблем заташка. Због тога што се ћутало
тражимо смену и руководства
„Водовода” и градске власти,
као и да истражни органи испитају цео случај – подвукао је Кељевић.
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МОГУЋА ПОЗАДИНА „СЛУЧАЈА ВОДА”

ПОЛИТИЧКО МУЋЕЊЕ
Чему захтев за расправу
у Скупштини без
чињеница и доказа?
Писање „Панчевца” у једном од претходних бројева о томе како се у скорије време може очекивати нова промена састава локалне владајуће
коалиције ове недеље је добила
праву потврду на конференцији за
новинаре коју је одржао СНС. Повод је била збрка настала, или је
можда боље рећи произведена, у
вези с проблемима у раду система
за снабдевање Панчева водом. Позадина су кадровске промене у напредњачким редовима, с којима
долазе другачије амбиције и директиве, али и нестрпљење да оне
буду што пре реализоване. Упркос
томе што је поменути повод политичке тарапане у најави велики
новинарски изазов, овде га нећемо
помињати, јер се њиме бавимо у
другим текстовима. Дакле, прелазимо на позадину.
Жељко Сушец, председник ГО
СНС-а, најавио је да ће одборничка група највеће владајуће
странке затражити одржавање
ванредне тематске седнице локалне Скупштине до краја ове недеље, како би се на њој расправљало о
питању одговорности за сумњиву исправност воде у дужем периоду, као
и скривању информација о томе.
Као одговорне за такво стање поменуте су директорке „Водовода” и Завода за јавно здравље Панчево, а од
истражних органа је затражено да
испитају овај случај.

И то је све у реду, али се поставља
питање на основу чега ће одборници
расправљати на тој седници ако још
увек не постоји ниједан званичан и
свеобухватни извештај о овом проблему? Јер ће на тај начин утврђивање истине која се толико тражи бити

бачено у ћошак, а иницијатор расправе ризикује да од себе тако начини саучесника оних које оптужује за
скривање чињеница.
Тужилаштво је саопштило да ће бити потребно десетак дана да се прикупе релевантне информације, а толико
је за овај посао дато и комисији Градског већа коју је формирао градоначелник Павле Раданов. Поред тога,

АКТИВНОСТИ ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА

Сарадња са Чесима
Остваривање пројекта који се односи на унапређење деловања локалних
штабова за ванредне ситуације, а који
спроводе Јужнобанатски управни
округ и Устецки регион из Чешке, почела је у петак, 17. априла. Тада су гости из Чешке одржали предавање за
градоначелника Панчева и председнике општина из нашег региона, који
су истовремено и команданти штабова у својим локалним самоуправама.
Гости су пренели своја искуства
стечена у борби с поплавама 2013.
године, а нашим званичницима су

говорили и о кризном управљању у
случајевима ванредних ситуација
према стандардима Европске уније.
Зоран Тасић, начелник Јужнобанатског округа, изјавио је да је вредност
пројекта 25.000 евра, те да ће до ње-

говог окончања крајем септембра
бити још активности.
Најпре ће челници наших општина
и Града Панчева боравити у Устецкој
области да би се на терену упознали
са организацијом и начином рада тамошњих служби за ванредне ситуације, али и како би Чесима пренели наша искуства у борби с поплавама. Потом ће у јужни Банат стићи донација
у виду четири пумпе за воду с комплетном опремом и четири агрегата.
Све то преузеће припадници Сектора
за ванредне ситуације српског МУП-а
који делују у нашем региону.
Бобан Стевановић, заменик начелника Сектора, нагласио је да ће
размена искустава у вези са оперативним процедурама и донација
опреме повећати способност наше
службе да делује у случају ванредних
ситуација. Он је захвалио Чесима за
помоћ коју су пружили Србији током прошлогодишњих поплава. Градоначелник Панчева Павле Раданов
рекао је да је пројекат користан, јер
су временски услови све немилосрднији, а Панчево се суочава и с другим изазовима, као што су површинске и подземне воде, као и хемијска
индустрија.
Марцел Курц, представник Устецког региона, изјавио је да сарадња с јужним Банатом траје већ неколико година у области школства и здравства,
те да су они заинтересовани за то да се
она настави и прошири.
Д. В.

АНКЕТА О ИНФОРМИСАЊУ У ПАНЧЕВУ

Одредите приоритете
Локална скупштина је, у складу са
Законом о јавном информисању и
медијима, крајем прошле године одлучила да креира Акциони план за
развој јавног информисања у Панчеву
од 2015. до 2017. године, који подразумева пројектно суфинансирање медија, организација и других субјеката
чија је делатност производња информативних садржаја.
Градоначелник Панчева је формирао посебан тим чији је задатак да
изради акциони план. То тело је ради
одређивања приоритета у области информисања у граду одлучило да међу
Панчевцима спроведе анкету чији је
циљ да се сагледају потребе грађана у

вези с врстама и квалитетом информација које се тичу живота у граду.
Неопходно је да што већи број суграђана попуни анкетни листић како би
Тим за израду акционог плана добио
што јасније смернице за прављење
тог документа и касније спровођење
јавног конкурса за финансирање информативних садржаја.
Образац анкете је доступан у Градском услужном центру, као и на интернет страници Града www.pancevo.rs, где је истакнут на видном месту.
Додатне информације се могу добити
преко имејл адресе nevenka.kljajic@pancevo.rs, коју користи Тим за
израду акционог плана.
Д. В.

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

надлежни у здравству, укључујући ту и
директора Дома здравља др Слободана Овуку, који је и председник Савета
за здравство панчевачког СНС-а, тврде да последица по здравље грађана
није било. Кад се све сабере, остаје да
се закључи како иза збрзавања стоје
политички мотиви, а на то би могла да упути и Сушецова изјава да
напредњаци неће бити део власти
у којој неки коалициони партнери нешто заташкавају. С обзиром
на то да су обе директорке постављене на предлог ДС-а, јасно је
на чију је ово адресу упућено. Уз
то иде и друга његова изјава да ће
тражити подршку коалиционих
партнера из 2012, дакле социјалиста. Ако се не ради о невештом
плашењу тренутних коалиционих партнера, онда је по среди
настојање нове владајуће структуре у СНС-у да их дисциплинује.
Колико је познато, захтев за
сазивање скупштине су, поред
одборника СНС-а, потписали и
чланови већине осталих владајућих партија, осим ДС-а. Став
демократа је да се расправа може водити само на основу извештаја, а према незваничним информацијама, напредњаци су то
уважили. Остало је питање који извештај ће бити основ за одржавање
седнице Скупштине, онај који би
„Водовод” требало да достави почетком наредне недеље или ће се чекати налаз комисије Градског већа,
што се очекује почетком маја.
Да је неки оквирни договор постигнут говори и чињеница како до
закључења овог броја „Панчевца”
захтев није стигао у секретаријат
Скупштине. Политичке воде су тренутно довољно замућене да је тешко
видети шта се испод површине тачно дешава, као и да ли је онима који
су покренули то таласање уопште јасно шта би на крају требало да се деси: промена састава власти, смена
градоначелника, и једно и друго или
само смена директорке „Водовода”.
Д. Вукашиновић

Кафа у авиону
Пише: Милош Васић
Јасно је да шта се десило са оном
крнтијом од президенцијалног
авиона „фалкон 50” (1981) на путу у „Ватикан главно Сатанино
гнездо” (Воја Шешељ, књига 74;
рецензент: Томислав Николић),
где је рецензент хтео да посети
„Римску курију вечито жедну
српске крви” (В. Ш.; књига 75; рецензент непознат, али из исте
екипе).
Дакле, копилот је просуо кафу
по командној табли, па је хтео да
је обрише салветом, при чему је
случајно извукао слотове (преткрилца) и пореметио профил
крила, од чега је авион почео да
се спушта. Овде нема места за
детаљније објашњење, али – то
вам је то. Успут је отказао и један
од три мотора, али су га упалили
„на гурку” (може и то) и вратили
се у Београд. Тако је пропао сусрет с наследником Св. Петра и
још једним „ђаволовим шегртом” и „Антихристовим намесником, зликовачким папом”
итд. (В. Ш.; књ. 57 и 68). Тако је
известио Директорат за цивилно
ваздухопловство.
Није, дакле, проблем у установљавању следа догађаја. Проблем
је у нечему другоме. Наиме, по
сретном повратку и избегнутом
сусрету са описаним нечистим
силама, президенцијални саветници Оливер Антић и Станислава Пак са слатком језом описивали су „пропадање као камен” тог
авиона итд. Оливер Антић је одмах одбацио ту верзију о просутој
кафи, јер да у авиону није било
кабинског особља (стјуарда и
стјуардеса) и никакве кафе.

Као прво, у таквим авионима
увек има кабинског особља, формацијски; као друго, неко је кафу скувао; Станислава Пак сигурно није, а
нису ни пилоти. Осим тога, стручњаци за авијацију одмах су рекли
да авион не пада „као камен” (осим
ако му не отпадну оба крила); са
два мотора у стању је да се врати –
или да стигне; поготово ако упали и
трећи. Остали путници – председник Николић (рецензент) и Иван
Мркић, саветник за спољне послове – мудро су се уздржали од коментарисања. Авион јесте неко време, веома кратко, губио на висини,
али на стабилном курсу. У страха
су велике очи, слажемо се.
Питање гласи: зашто су Оливер
Антић и гђа Пак осетили потребу
да лажу? О „пропадању као камен” и о томе да „кафе није било”.
Гђа Пак је одмах напала министарку Зорану Михајловић зато
што Директорат има другачији
налаз о том догађају, јер да она
жели да заузме место председника, а можда и премијера. Оливер
Антић, вазда склон егзибицијама,
ипак је стара Шешељева школа,
па бубне одмах без размишљања,
нагонски. Тако смо добили надасве занимљиву ситуацију: надлежни орган за авијацију објавио је
налаз који је супротан брзоплетим
и – како видимо – лажним тврдњама президенцијалних консиљера; и шта сад? Ко је ту у праву?
Мој омиљени таксиста стално
има пластичну чашу с кафом над
командном таблом. Једном сам
је придржао у кривини, а он ми
је рекао да не бринем: никада је
још није просуо.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СУ НЕКЕ ГРАДСКЕ СЛУЖБЕ ИЗНЕВЕРИЛЕ НАШЕ ПОВЕРЕЊЕ?

Неочекивани скандал

Р. РУВАРАЦ

Н. ПУЉЕВИЋ

Протеклих дана грађанима Панчева
и околних места није било дозвољено да користе воду за пиће из градског водовода. То је прва чињеница.
Друго што знамо, али смо сазнали
касније него што је требало, вода није била исправна много раније, чак
током марта. Даље, ни дан-данас није јасно шта је узрок нечистоће у води. Да ли је реч о бактерији или се
вишак хлора у водоводним инсталацијама појавио из неког другог разлога? Чак се помињала и диверзија.
Изостала је и права координација на
релацији Завод за јавно здравље
Панчево – „Водовод” – јавност. А шта
је јасно? Грубо речено, лагали су нас
и намерно доводили у заблуду. Нису
на време информисали грађане и не
на прави начин. Селективни доток
информација је за сваку осуду, а посебно зато што је реч о тако озбиљној
теми. На крају, стижемо до одговорности. Шта то беше?
РУЖИЦА РУВАРАЦ, пензионер:
– Ниједна истина не сме да се сакрије. Зна се ко је најбољи судија. Ко
је кривац за оно што се десило, сазнаће се кад-тад. Свакако, унапред
не смемо никога да осудимо. Оно
што је за мене битно, јесте да им још
не верујем да је вода чиста.

С. РАНКОВИЋ

Н. Д. ФИЛИПОВ

НАТАША ПУЉЕВИЋ, еколог:
– Нисам ово очекивала, али, ето,
грешке се дешавају. Ипак, оно што је
сасвим јасно, како да сада будемо
сигурни да ли је вода исправна за пиће? Како можемо тим људима више
да верујемо? Нажалост, чак и да ови
оду, доћи ће други, који ће бити
исти. Такође, ми смо много наиван
народ, склон забораву. Тако ће вероватно бити и овог пута.
СТЕВАН РАНКОВИЋ,
будући геометар:
– Баш сам се изненадио кад нам се
све ово догодило. Познато је да вода
коју користимо скоро никада није била неисправна. Чак смо се тиме поносили у Југославији. Е, сад, неко је
крив и то треба утврдити. Али стварно утврдити. Често кривци у нашим
редовима немају имена. То су такозвани анонимци, али праве штету.
НАТАША ДРЕЦУН ФИЛИПОВ,
дипломирани соло певач:
– Рекла бих да је поверење изгубљено скроз-наскроз. Одавно у нашој
земљи неко мора да одговара за немар и нерад. Ово је зло што су нам
урадили. Разочарана сам. Као мајка
желим да заштитим своје дете, али
како то учинити ван куће, у школи,

П. ТОМАШЕВИЋ

М. ЋУРЧИЈА

вртићу или на неком другом месту,
кад се дешавају овакве ствари? Чак
нам нису рекли ни шта се стварно
десило. Ово што су нам урадили је у
рангу врхунског скандала.
ПРЕДРАГ ТОМАШЕВИЋ,
спортски радник:
– Мислим да одавно не конзумирамо потпуно исправну пијаћу воду.
То што су одређене градске службе
или људи који њима руководе нама
урадили последњих дана, у рангу је
злочина. Не само да су изиграли наше поверење већ неко мора и да одговара. Оно што је стигло у воду, сигурно је ту било у дужем периоду, а
они су ћутали.
МИЛОВАН ЋУРЧИЈА, авантуриста:
– Ово што су нам урадили, недопустиво је. Требало је да нас обавесте
на време. Крили су од нас шта се дешава, и то у дужем периоду. Да се
није појавила толика количина хлора, практично неподношљива, успут
и баш опасна, не верујем да би нешто
предузели, а посебно да обавесте јавност. Овако је све изашло на видело.
У сваком случају, због оваквог немара неко мора да одговора.
Анкетирао С. Дамјанов
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ИНФОКАЗ”

РЕЧ СТРУЧЊАКА ИЗ ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Одлично, али
неодрживо

СЕМЕ ИДЕ У СУВУ ЗЕМЉУ

Удружење грађана „Ми” је у
уторак, 21. априла, представило пројекат „Инфоказ”, за
који је на прошлогодишњем
градском конкурсу за информисање добило 120.000
динара. Реч је о одличној
идеји да се преко апликације

мацијама које су им потребне, уместо да посећују мноштво сајтова. Расправа организована након презентације
показала је да ова добра замисао неће преживети, јер
њени творци очекују да „Инфоказ” даље живи тако што

намењене власницима смарт
телефона добије велики број
најразноврснијих корисних
информација.
Грађани би на тај начин на
једном месту могли да сазнају
све – од адреса и бројева телефона градских предузећа и
установа до реда вожње АТП-а
и других сервисних информација. Посебно значајно је то
што „Инфоказ” може да пружи информације о томе како
и где се може добити извод из
матичне књиге рођених, лична карта и друга документа.
Практично, овако би Панчевци с једног места могли
да приступите свим инфор-

ће га пунити и одржавати саме институције, установе и
предузећа чије податке поседује, што је илузорно.
Жарко Дакић, представник удружења „Ми”, рекао је
да су трошкови израде „Инфоказа” премашили суму
новца добијену на конкурсу.
Пројектом нису планирана
средства за одржавање и
ажурирање ове апликације,
па је јасно да ће једна добра
идеја то и остати – само добра идеја. Није јасно због чега је Градска управа уопште
финансирала овакав пројекат без постављања услова да
он буде одржив.
Д. В.

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Пензије и даље камен
спотицања
Крајишки демократски форум позива све пензионере и
њихове наследнике којима
нису исплаћене пензије из
Хрватске да се јаве тој организацији. Форум подсећа да
у Србији тренутно има више
од 40.000 протераних и избеглих пензионера из Хрватске, који траже исплату својих доспелих а неисплаћених
принадлежности.
„Споразум о социјалном
осигурању између Србије и
Хрватске склопљен је 1997.
године, а ступио је на снагу
1. маја 2003. и он садржи лимитирајуће одредбе које
спречавају обештећење пензионера. Форум подсјећа да
је Хрватска потписала Споразум о питањима сукцесије
СФРЈ и да је тиме преузела
обавезе по питању поштова-

ња људских права Срба у Хрватској, односно протјераних
и избјеглих Срба из Хрватске
и бивше Републике Српске
Крајине, што је посебно прецизирано Анексом Г и Анексом Е Споразума. КДФ сматра да власти Србије, која је
потписница споразума, морају више пажње посветити
наведеној проблематици у
билатералним односима с
Хрватском, као и с међународном заједницом. Уклањање тог ’камена спотицања’ у
српско-хрватским односима
мора започети изменом споразума из 2003. године и његовим усклађивањем с међународним правним актима,
односно Споразумом о сукцесији и потписаним анексима”, каже се у саопштењу
КДФ-а.
З. Сп.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Шанса за Банат
Један од највећих изазова за
све земље у процесу приступања Европској унији јесте
прилагођавање захтевима заједничке пољопривредне политике. На територији јужног Баната 89 одсто територије припада руралном
подручју, па је и пољопривреда
најперспективнија
грана и значајан потенцијал
– сматра Савет за пољопривреду Покрета социјалиста.
„Законом о пољопривредном земљишту на локалне самоуправе је пренето овлашћење да у име државе газдују државним земљиштем.
Рентирањем десетина хиљада
хектара државног пољопривредног земљишта локалне

самоуправе обезбеђују значајна финансијска средства.
Припадајући новац локалне
самоуправе по закону могу и
треба да користе само за заштиту и унапређивање пољопривредног земљишта: ветрозаштитне појасеве, атарске
путеве, ловачке ремизе, каналску мрежу са опцијом заливних система, бушење бунара, стручну пољопривредно-ветеринарску службу, инфраструктурну подршку кроз
кластере, земљорадничке задруге, хладњаче, прерадне
капацитете итд. Без улагања
ми нећемо имати користи од
свега што имамо”, каже се у
саопштењу ове странке.
З. Сп.

Не ваљајте њиве
након сетве, јер ће
се створити јака
покорица
Према плану пролећне сетве,
на територији Панчева, Ковачице, Опова и Алибунара овог
пролећа кукурузом ће бити засејано нешто више од 83.000
хектара, сунцокретом преко
21.000 хектара, а сојом нешто
мање од 16.000 хектара. Кромпир и поврће заузеће нешто
преко 3.000 хектара, док су
озиме стрмине (пшеница, јечам и уљана репица) никле на
нешто више од 20.000 хектара.
Богдан Гаралејић, саветодавац
на Институту „Тамиш”, оценио
је да је план сетве соје превише
оптимистичан, јер нема довољно семена да би био остварен, те да ће у пракси највероватније бити преполовљен. Додао је како ће остатак планираних површина бити засејан кукурузом и сунцокретом.
Шећерна репа, додао је Гаралејић, већ је никла на око
5.000 хектара, а ниче и соја.
Сетва кукуруза и сунцокрета
је далеко одмакла, па се очекује да овај посао буде окончан почетком маја.
Овај стручњак је нагласио
да су карактеристике ове пролећне сетве нешто више температуре од просечних и јак
југоисточни и северозападни
ветар који исушују површински слој земљишта. Због тога
се након два проласка машина за припрему земље која је
најчешће дубља од дубине сетве семе полаже у у суво земљиште. Гаралејић је нагласио како пољопривредници
масовно користе кембриџ ваљак након сетве, иако им је у
више наврата наглашавано да
се то чини само на јесен.
Он је додао да ће у случају
јачег пљуска таква јако поваљана и претходно врло уситњена земља добити дебљу покорицу, што не погодује расту
и развоју усева.
Наш саговорник је навео да
је овог пролећа употреба НПК
ђубрива узела маха и препоручио да оно буде унето депозиторима на пет центиметара поред семена и пет центиметара

дубље од њега, јер ће тако биље
током ницања, клијања и прве
фазе раста моћи да искористи
и до 70 процената унетог фосфора. Гаралејић је напоменуо
да је овај елемент најважнији
за рани пораст усева, те се мора налазити у зони корена.
Он је саветовао ратарима
да током предсетвене припреме земљишта у њега унесу
уреу, како би надокнадили губитак азота у тлу. Ово је нарочито важно за сетву кукуруза.

падне киша како би они деловали. Усколисни корови се
могу сузбијати и хербицидима из групе сулфонилуреа,
али коров временом ствара
отпорност на такве препарате.
Шећерна репа која је у фази развоја листа најугроженија је од сиве репине пипе. Ова
штеточина свој лет почиње на
температурама изнад 20 степени Целзијуса, а масовна најезда се може очекивати када
температура ваздуха пређе 25

чан број житне пијавице је
осам до 15 имага по квадратном метру или једна ларва по
стабљици. Тада треба заштитити пшеницу препаратима
на бази бифентрина, циперметрина, алфа-циперметрина
или ламба-цихалотрина.
Хераковићева је навела да се
у овом периоду у воћњацима
може појавити рутава буба која
се храни цветом и најактивнија је у периоду од 10 до 16 сати.
Сузбијање ове штеточине је де-

Лема је почела да напада пшеницу
Заштитари из Института
„Тамиш” скренули су пажњу
пољопривредницима на потребу да агротехничким мерама и хемијским средствима
заштите кукуруз од корова.
Радмила Хераковић, саветодавац за заштиту биља, подсетила је на то да већи размак
између редова и биљака током сетве погодује ранијем
развоју корова као што су пепељуга, амброзија, попонац и
сирак. Она је препоручила да
се након сетве, а пре ницања
кукуруза, примене хербициди
за сузбијање једногодишњих
усколисних и широколисних
корова. Против првих се могу
применити препарати на бази
активне материје С-метолахлор, али је потребно да пет
до седам дана након третмана

степени. Тада се имаго сиве
репине пипе у потрази за храном сели са старих на нова
репишта и може да начини
велику штету. Због тога је Хераковићева препоручила произвођачима да редовно обилазе своје њиве и уколико
установе да на десет квадратних метара има више од три
пипе треба да ураде хемијски
третман активном материјом
фентион или фенитротион.
Она је навела да постоје
услови за развој житне пијавице, јер се она јавља у парилу
при температурама ваздуха
које су око 15 степени. Женке
овог инсекта јаја полажу на
лице листа пшенице, а ларве
потом праве карактеристична
тракаста оштећења хранећи се
епидермисом листа. Крити-

ликатан посао, јер се она јавља
у воћњацима током цветања,
када су ту присутне и пчеле. Једини регистрован инсектицид
за сузбијање рутаве бубе је
„Mavrik-EW”. Он се примењује
у вечерњим сатима уз обавезно
упозоравање пчелара.
Поузданији начин уништавања ове штеточине је постављање мирисних клопки. У
посуде које се поставе у крошњама сипа се вода с додатком негро бомбона или неког
воћног сирупа, а овакве клопке је потребно редовно празнити. Стручњаци саветују пољопривредницима да не уклањају маслачак из воћњака, јер
рутава буба воли да се храни
његовим цветом и на тај начин
мање напада воћке.
Д. Вукашиновић

РЕАКЦИЈА УО ТОП-а НА ОПТУЖБЕ БИВШЕ ДИРЕКТОРКЕ

Изнете непотпуне информације
Управни одбор Туристичке
организације Панчева је доставио одговоре на примедбе
Зоране Владу, кандидаткиње
за директора ове установе, изнете у прошлом броју „Панчевца”. Управљачки орган Туристичке организације оценио је да је избор Бранислава
Ровчанина био спроведен по
закону, те да је Зорана Владу
изнела броје непотпуне информације.
Управни одбор је навео како је оглашавање јавног конкурса у „Данасу”, те у часопису „Послови” Националне
службе за запошљавање и на
огласној табли те институције
у складу са законом и довољно да свако заинтересован у
локалној средини добије информацију о расписаном конкурсу.
Наглашено је да су Зорана
Владу и Ровчанин испунили
све услове конкурса, а да је
направљен избор исправна
одлука, јер је Ровчанин током
једногодишњег мандата вршиоца дужности директора
ТОП-а умногоме побољшао
рад ове организације.
„По његовом доласку на
чело ТОП-а успостављена је
одлична сарадња с Градском
управом, Секретаријатом за

привреду, јавним предузећима, установама и институцијама у Граду, те туристичким
организацијама Војводине и
Србије, сличним организацијама у окружењу, удружењима и појединцима. Покренут је сајт ТОП-а, почела је
његова промоција на друштвеним мрежама, штампана је туристичка мапа
на четири језика, урађена
је документација за израду
туристичке
сигнализације
и инфо-табле,
реновиране су
просторије и
почела је промоција туризма на прави начин, с јасном
стратегијом и визијом”, наводи УО туристичке организације.
Чланови тог тела додају да
су донели праву одлуку и због
тога што су упознати с радом
Зоране Владу, јер су били на
тим функцијама и за време
њеног мандата.
„У том периоду промоција
града као основна делатност
туристичке организације била
је на изузетно ниском нивоу,

није постојала интернет-презентација (ТОП-а – прим.
аут.), није урађено ништа у вези с туристичком сигнализацијом, а сарадња с Градском
управом није постојала или је
била врло слаба”, тврде чланови УО у писаној изјави.
Они тврде да су пројекти
прекограничне сарадње које
Зорана Владу
представља
као своје велико достигнуће
само отежали
рад ТОП-а и
његов развој.
Поменути износ од милион
евра представља
укупну
вредност обају
пројеката, а
ТОП као партнер у њима није
имао значајан финансијски
добитак. Закључује се да су
укупни резултати ових пројеката за организацију и развој
туризма у Панчеву више него
скромни.
Одговарајући на примедбу о
компетентности чланова УО,
ово тело је истакло да Зорана
Владу за време свог директовања није постављала то питање иако је Управни одбор био
у истом саставу.

„Међу члановима нема
пензионера, како је речено, и
не видимо да је препрека за
чланство у УО то што неко
тренутно обавља посао конобара, а истовремено је постапсолвент на једном од факултета Београдског универзитета. На крају, избор овог тела
обавља Скупштина града, а у
њој има и те како компетентних људи за област туризма”,
пише у реакцији чланова
управе ТОП-а.
„Зорана Владу била је вршилац дужности директора
до априла 2014, када је на то
место постављен Ровчанин, а
отпремнина јој је исплаћена у
складу са анексом о раду који
је с њом потписан 2009. године. Ту се наводи да ће након
престанка мандата добити отпремнину или ће јој бити нађено друго радно место у
ТОП-у, што по систематизацији није било могуће”, објашњено је у саопштењу.
Чланови Управног одбора
бившој директорки су поручили да своје незадовољство
не износи у медијима у виду
непотпуних информација,
већ да се обрати на законом
прописан начин ТОП-у или
Градској управи.
Д. В.
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КОНКУРС „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ НА КРОВУ ШКОЛЕ
Резултати конкурса
биће објављени
8. маја
Петнаест милиона
динара за пет различитих програма
Компанија НИС објавила је
прошле недеље списак организација, удружења и установа партнерских градова и општина које су ушле у ужи избор конкурса „Заједници заједно” – програм помоћи за
развој локалних заједница. Да
подсетимо, Кирил Кравченко,
генерални директор руско-српског нафтног гиганта,
потписао је почетком фебруара споразуме о сарадњи с градоначелницима наведених
локалних заједница у Србији
и тако је НИС и ове године, у
складу с корпоративном политиком, наставио да подржава иницијативу локалног
становништва за побољшање
услова живота у општинама и
градовима у којима та компанија послује. Ове године биће
инвестирано 90 милиона динара у развој десет локалних
заједница. Наш град је добио
петнаест милиона динара за
реализацију програма „Заједници заједно”.
На конкурс се пријавио велики број установа и непрофитних удружења с територије Панчева. Предњачили су
пројекти из области спорта,
културе, науке, заштите животне средине и помоћи социјално угроженим категоријама. Највећи број гласова
Панчеваца добили су: удру-

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Састанак
са Италијанима
Наредне године ђаци ће за наставу користити енергију ветра и сунца
жење „Пријатељи Панчева” за
„Интернационални карневал
Панчево 2015”, Културни
центар и његов „Панчевачки
џез фестивал”, Дом омладине
Панчево за пројекат „Freedom Art Festival” и школе
„Мирослав Антић” („Парк за
децу, очувајмо средину, рециклирајмо!”) и панчевачка
Машинска школа.
Соларни панели
На овогодишњи конкурс „Заједници заједно” ученици и
професори Машинске школе
Панчево аплицирали су пројектом „Школска зелена електрана – ветросол МШП 2015”.
Надају се да ће грађани и НИС
запазити његов значај и омогућити им да остваре своју идеју.
Тим поводом су прошлог петка угостили представнике
НИС-а и представили им другу фазу амбициозног пројекта
увођења обновљивих извора
енергије у ту образовну уста-

нову. У плану је да се ове године постави систем соларних
панела на који ће се прикључити ветрогенератор на чијој
изради су радили ученици и
професори те школе уз помоћ
НИС-а и који тренутно трпи
одређене модификације како
би се његов потенцијал максимално искористио.
Како се могло чути током
презентације, са завршетком
овог посла биће комплетиране обе фазе пројекта, тако да
ће наредне школске године
ученици ове школе за потребе
наставе користити електричну енергију произведену помоћу два природна извора:
ветра и сунца.
Представници нафтног гиганта позитивно су оценили
труд и напор који запослени у
овој образовној установи улажу како би иновацијама и унапређивањем техничко-технолошког потенцијала школе

омогућили ђацима да по завршетку средњошколског образовања овладају одређеним, за
ову земљу наизглед нетипичним способностима.
Одлучује комисија
Да подсетимо, конкурс „Заједници заједно” осмишљен је
с циљем да се унапреди квалитет живота у локалним заједницама у којима компанија остварује своју пословну
делатност. Кроз програм подршке локалној заједници
НИС је од 2009. године помогао реализацију више од 600
пројеката, у које је уложено
готово 800 милиона динара.
Коначну одлуку о томе који
ће од пет наведених одабраних
пројеката бити подржан и коликим износом, даће комисија.
Њу ће чинити представници
НИС-а, локалних власти, као и
локалне угледне личности, а
коначни резултати конкурса
биће објављени до 8. маја.

Чланови градске Комисије
за енергетску ефикасност и
представници кластера „Дипар”, који обједињује 200
компанија активних у секторима обновљивих извора
енергије и заштите животне
средине из регије Пуља у
Италији, разговарали су у петак, 17. априла, о проблемима које Панчево има у области заштите животне средине. Било је речи и о могућој

сарадњи. Гости су се интересовали о одлагању комуналног отпада, аерозагађењу и
могућностима коришћења
обновљивих извора енергије.
Кластер „Дипар” реализује пројекте из области заштите животне средине,
енергетске ефикасности и
инфраструктурне пројекте.
Међу његовим оснивачима
су Универзитет из Барија и
Универзитет из Салерна.

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА У КИКИНДИ

Одлични млади
џудисти

ЗНАЊЕМ ДО САНКТ ПЕТЕРБУРГА

Завршено тестирање
Деца узраста од десет до четрнаест година из свих деветнаест панчевачких школа полагала су у уторак, 21. априла, тест
(17 питања из историје, књижевности и географије Русије)
који је организовала „Руска државна железница”, уз подршку
Амбасаде Руске Федерације у
Републици Србији. Победници
из сваке школе као награду добиће путовање у Санкт Петербург на лето, као гости председника „Руске државне железнице” Владимира Јакуњина.
Ради регуларности такмичења
сви представници школа доби-

ли су запечаћене коверте с питањима, које су отворене непосредно пре тестирања. Овај
необичан испит трајао је један
школски час, а тридесеторо
најбоље пласираних боравиће
током распуста у Санкт Петербургу, некадашњем Петрограду. Поред тога што ће обићи
многобројне историјске споменике и сусрести се с вршњацима, млади Панчевци ће се и возити дечјом железницом.
Да подсетимо, почетком месеца у нашем граду је одржан
састанак представника Амбасаде Руске Федерације, „Руске

државне железнице” и наставника историје у вези с реализацијом наградног такмичења.
Професори Борис Бопков и
Андреј Шабала су том приликом у отвореном разговору с
панчевачким колегама одговарали на многа питања из историје наших народа, указавши
на разлике у геостратешким
погледима, као и на неограничене могућности сарадње Србије и Русије у свим областима
друштвеног живота.
Поред пројекта реконструкције железничких пруга
широм Србије, „Руска држав-

на железница” је у оквиру
сопственог програма „Градимо заједно за будућност”, који
обухвата сарадњу с локалним
заједницама на чијим територијама изводи радове, прошле године започела сарадњу
и с најстаријом панчевачком
основном школом – „Васа
Живковић”. Поред реновирања старе зграде и ђачке кухиње, за школску библиотеку је
купљена комплетна лектира,
а у фискултурној сали су замењени инсталација и осветљење и постављена је нова
спортска опрема.

ЗАВРШЕН САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

Сад следи мала матура
Панчевачке стручне
школе остале без
пет одељења
Лепо уређени и
занимљиви штандови
У Техничкој школи „23. мај” у
петак, 17. априла, од 11 до 15
сати, одржан је Сајам образовања. На њему су учествовале
Техничка школа „23. маj”,
Гимназија „Урош Предић”,
Економско-трговинска школа
„Паја Маргановић”, Електротехничка школа „Никола Тесла”, Медицинска школа
„Стевица Јовановић”, Машинска школа Панчево и Пољопривредна школа „Јосиф
Панчић”. Лепо уређени штан-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

дови, презентације и велики
број ђака и родитеља обележили су овогодишње дружење
садашњих и будућих средњошколаца. Свака школа се на
себи својствен начин представила основцима. Креативност
и занимљивост биле су одлике
сваког штанда.
Према речима организатора, сајам је био првенствено
намењен ученицима осмог
разреда како би им се помогло при упису. Како су рекли,

идеја је била да се будућим
средњошколцима помогне да
што успешније одаберу будућу струку. У нашем граду се
овакве манифестације организују током последње деценије и на њима осмаци могу
да се директно, у разговору с
професорима и ученицима,
упознају с предметима, правима, обавезама и могућностима које пружају смерови у
панчевачким средњим школама. Сајам је посетио и градски

већник Миодраг Радојковић,
који је указао на проблем нашег школства – да наше
стручне школе имају велике
капацитете, али да је сваке године све мањи број свршених
основаца. Сматра да су овакви
сајмови права прилика да се
школе прикажу на прави начин и да на тај начин повећају шансе да се на њихове смерове упише што више матураната. Ове године су панчевачке стручне школе остале без
пет одељења, тако да је ђацима сужен избор, па ће они морати озбиљно да приступе малој матуру уколико желе да
прикупе довољан број бодова
за смерове које планирају да
упишу.
Долазак основаца био је организован, па су тако осмаци
долазили у групама, како из
градских школа, тако и из сеоских. Наравно, било је и
оних који су штандове обилазили сами или уз пратњу родитеља и распитивали се о
условима школовања.

Школарци из нашег града
су прошле недеље још једном имали прилику да се
надмећу с вршњацима из
целе Војводине. У Кикинди
су у првом плану били џудисти.
У групи основних школа,
од првог до четвртог разреда, посебно су се истакли
наши млади суграђани. Нина Албијанић, ученица ОШ
„Васа Живковић”, освојила
је сребрно одличје. Немања
Нишић похађа ОШ „Свети
Сава”, а у Кикинди је заузео
треће место. Исти успех су
остварили Милош Мандарић, ученик ОШ „Васа Жив-

ковић”, и Филип Паланачки, који иде у ОШ „Братство–јединство“. Треба рећи
да су сви они такмичари
ЏК-а Панчево, који води
Марко Атанасов.
Чланови овог спортског
колектива су дан раније, 18.
априла, наступили и на међународном турниру у Београду. Полетарци Лазар Ваневски и Милена Вујовић
освојили су сребрну односно бронзану медаљу, а
Александар Лупулов је био
пети. Пионирка Ана Лупулов се као трећа попела на
победничко постоље.
С. Д.

ИЗЛОЖБА И КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

Смотра банатског блага
У Градској библиотеци у понедељак, 27. априла, од 18
сати, биће одржана 13. смотра уметничких радова ученика Баната и том приликом
ће бити додељене награде по-

бедницима ликовног и књижевног конкурса. Тада ће бити приређено и књижевно вече на којем ће добитници
књижевних награда прочитати победничке есеје.

АКТИВНОСТ „МАТЕРХОРНА”

Маратон на Фрушкој гори
Чланови Алпинистичког
клуба „Матерхорн” у суботу
и недељу, 25. и 26 априла,
учествоваће на Фрушкогорском маратону. Припремљено је седамнаест стаза
различите дужинe и висинских разлика, почев од оне
најкраће, од 10,5 километара, с висинском разликом
од 456 метара, па до оне најдуже од 111,151 километра.

Стазе пролазе кроз најлепше пределе Фрушке горе, по правилу су под нагибом и све су обележене. На
преко двадесет контролних
тачака дежураће специјализоване екипе. Учесници
бирају деоницу зависно од
степена припремљености, а
могу их савладати трчањем,
пешачењем или комбиновано.
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ХИТНА ПОМОЋ

ХРАНИТЕЉСТВО У ГРАДУ ПАНЧЕВУ

Несавесни бициклисти

ПОСАО КОJИ ОПЛЕМЕЊУJЕ

Пише:
др Мирослав Тепшић
Често говоримо о саобраћајном трауматизму. Углавном смо, више или мање заслужено, критички настројени према возачима аутомобила. Разлози су добро
познати – бахатост, алкохол
и велике брзине сеју смрт
на друмовима, а ту су највише угрожени они најслабији. Ипак, не можемо прећи
преко чињенице да је све
више бициклиста и пешака
који не знају саобраћајна
правила или их намерно не
поштују. Колико пута смо
видели да бициклиста пројури као стрела преко пешачког прелаза и само пуком срећом прође неповређен? Ма колико неко имао
предност, пешачки прелаз
се прелази пешке, уз обраћање пажње на остале учеснике у саобраћају, и само
тако се возачима омогућава
правовремена
реакција.
Треба ли уопште наглашавати да се бицикл не вози
прекрштених руку или са
слушалицама у ушима? Одрасли често дају лош при-

мер млађима од себе, па неретко малишани понављају
исте саобраћајне прекршаје, имитирајући поступке
одраслих.
За разговор мобилним телефоном не бира се ни време ни место, а ово је још један пример ометања пажње
учесника у саобраћају. Посебан проблем представљају ноћни услови и смањена
видљивост. Неретко виђамо
потпуно неосветљене бициклисте на друмовима. Јасно
је да се овим крше саобраћајна правила и угрожава
сопствени живот. Налазимо
се у периоду године када су
брзине кретања аутомобила
и мотоцикала далеко веће
него у зимским данима. То
се, нажалост, испољава црном статистиком и право је
време да се скрене пажња
на негативне појаве.
Није саобраћај једини
разлог за учесталост повреда у овом периоду. Пролећни радови носе са собом
многобројне ризике – од
тровања хемикалијама, преко механичких повреда насталих дејством пољопривредних машина, па све до
удара струје високог напона.
Један такав случај десио се у
Долову када је под нејасним
околностима дошло до дејства високог напона на приколицу која је била високо
подигнута. Радник је задобио тешке повреде са опекотинама трећег степена. Према непотврђеним информацијама, та траума је за последицу имала ампутацију
потколенице због тежине
примарне повреде.

ОДРЖАНО ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ ЗА ВЛАДУ

Прикупљено
66.000 динара

Небрига,
занемаривање
и насиље најчешћи
разлози за
измештање деце
Строги критеријуми
и обуке
По броју хранитељских породица (око 4.000) Србија се налази на првом месту у Европи,
а тај посебан вид збрињавања
деце из установа социјалне заштите или из примарних породица популаран је и у нашем
граду. Према подацима Центра
за социјални рад „Солидарност” Панчево, тренутно у Панчеву има 120 хранитељских породица, у којима се налази око
сто шездесет петоро деце. Два
дечака и једна девојка смештени су код Зорице Кукрике из
Владимировца. Ова племенита
млада дама је прва хранитељица у поменутом месту, а топли
дом и неизмерну љубав, заједно са супругом, пружила је двема девојчицама и двојици дечака. Хранитељством се бави
већ тринаест година.
– Од свих послова које сам
радила у животу овај је најлепши и сигурна сам да ћу се хранитељством бавити до последњег атома снаге, јер ми деца
пружају љубав и енергију. У кући нас је тренутно седморо, ту
су једна моја ћерка и још троје
деце и вазда владају смех и
граја. Занимљиво је да нисмо у
сродству, свако има своје родитеље, а заправо смо свима све и
имамо само једно друго – истакла је Зорица Кукрика.
Она је испричала и како је
почела да се бави хранитељством. Наиме, има две ћерке,
а када је пожелела да роди и
треће дете, предочено јој је да
више неће моћи да има децу.
Једина нада
– Сећам се да сам седела са супругом за Божић и на телевизији је ишла реклама за хранитељство. О томе нисам ништа знала, али сам предложила мужу да пробамо да прихватимо неко дете када већ не
можемо да имамо своје. Он је
пристао и тако је све кренуло.
Прво је у наш дом дошла Светлана и мислила сам да ће се

Зорица Кукрика: деца ми пружају љубав и дају енергију
на томе завршити. Међутим,
када су ми понудили још једно дете, па још двојицу дечака, нисам могла да одбијем
јер када знате да сте једном
људском бићу једина нада, онда је одлука само једна – закључује наша саговорница.
Да би нека породица добила могућност да удоми дете,
неопходно је да испуни строге
критеријуме и да родитељи
прођу тромесечну обуку у организацији Центра за социјални рад „Солидарност” Панчево. Лидија Панајотовић, педагог у тој установи, објашњава процес кроз који потенцијални хранитељи пролазе:
– Из прикупљене документације коју нам породица доставља наш стручни тим, састављен од педагога, психолога, социјалног радника и
правника, сазнаје каква је
структура те породице, социјално материјалне услове живота, васпитне компетенције,
однос према васпитању и друго, а након тога у радионицама упознајемо будуће хранитеље, подижемо њихове компетенције и стичемо комплетну слику. Радимо неколико интервјуа у центру, у кући са свим члановима породице, вршимо теренске провере и упознајемо породицу.
На основу тога доносимо од-

луку да ли је она способна да
подиже дете.
Наша саговорница објашњава да су неке особе спремне да
прихвате малишане без обзира
на пол, годиште и боју коже, а
неки родитељи имају одређене
границе. Деца најчешће долазе
у центар за социјални рад тако
што их доведе полиција или на
основу пријаве грађана. Лидија
Панајотовић каже да су небрига, занемаривање и запуштање
деце, као и насиље над њима,
најчешћи разлози због којих се
она измештају. Постоје и случајеви када је неопходно што пре
наћи детету смештај и тада се
ангажују ургентне породице које су оспособљене да прихвате
малишане у било каквом стању,
у било које доба дана и ноћи.
Предрасуде и проблеми
Зависно од потреба малишана,
стручњаци из Центра одлучују
у какву породицу ће га сместити. Лидија Панајотовић о томе
каже:
– Ако је дете било злостављано и ако носи неку трауму,
онда водимо рачуна да га сместимо у дом у којем ће се осећати сигурно. На пример, уколико је у питању девојчица која је преживела злостављање,
изабраћемо породицу у којој
нема мушког света који би могао да изазове сећање, страх.

За смештај и подизање детета хранитељска породица
добија одређену новчану накнаду. Ипак, треба истаћи да
новац не може бити мотив за
хранитељство јер, како каже
Лидија Панајотовић, проблеми, обавезе и одговорност које човек добија с бригом о туђем детету превазилазе материјалну страну. Често се дешава да поједине особе желе
да постану хранитељи како би
стекли право на новчану накнаду од државе. Због тога
треба подвући да је редован
извор прихода родитеља један
од основних критеријума за
добијање статуса хранитељске
породице, као и то да је месечна накнада за хранитеља
12.700 динара, док се око
27.000 динара издваја за потребе самог детета.
Миливоје Јанковић, хранитељ, председник Удружења
хранитељских породица „Дуга” Панчево и секретар Савеза хранитеља Србије, сматра
да тај позив оплемењује људе
и мења их из корена. Он истиче да у области хранитељства постоји много проблема,
а највећи су неусаглашеност
законских прописа, непостојање аката који дефинишу
права хранитеља и њихова
немогућност да добију лиценце.

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ИМУНИЗАЦИЈЕ

Обезбедити деци здрав живот

Хуманитарно вече за Владимира Ђорђевића, ради
прикупљања новца за његово лечење, одржано је у уторак, 21. априла, у ресторану
„Ацин ранч”. Том приликом
су наступили десетак певача и група „Лагуна бенд”, а
прикупљено је 66.000 динара. Синиша Ђорђевић, деча-

ков отац, захваљује свима
који су помогли у организацији вечери, као и грађанима који су присуствовали
свирци и поклонили новац
за Владимирово лечење.
Подсетимо, дечаку предстоји операција цисте на мозгу
у Русији, која стаје 40.000
евра.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДЕЛА
ДР ИВАНА НАСТОВИЋА

Приказ књига из
области психологије
Трибина посвећена др
Ивану Настовићу, клиничком психологу и психотерапеуту, који је преминуо
пре две године, биће одржана у четвртак, 23. априла, у читаоници Градске
библиотеке Панчево. Ње-

гове књиге из области дубинске психологије и психологије снова представиће стручњаци из Центра
„Настовић” – Слободан
Николић, др Мирјана Ђурђевић и Стојан Мишић.
Предавање почиње у 19.30.

Европска недеља имунизације обележава се од 20. до 26.
априла под слоганом „Приврженост имунизацији” како би
се повећао обухват имунизације кроз јачање уверења о потреби заштите сваког појединца од болести које се могу
спречити вакцинацијом. У саопштењу Завода за јавно здравље Панчево истиче се да се
имунизацијом на најбржи и
најјефтинији начин контролишу, одстрањују и искорењују многе заразне болести и зато она представља приоритет
у
здравственој
заштити.
Основни предуслов њеног
успеха, како пише у саопштењу, јесте примена квалитетних и безбедних вакцина које
одговарају стандардима СЗО,
а једнака доступност вакцина
свима и висок обухват вакцинацијом од великог су значаја.
Циљ систематске обавезне
имунизације је достићи и одржати 95 одсто и виши обухват
програмом обавезне имунизације на нивоу целокупне популације ради спречавања
оболевања и могућих компликација које захтевају болничко лечење, а неке од њих могу
довести до трајних оштећења
и смртних исхода.

У саопштењу Завода за јавно здравље наводи се да је
имунизација допринела искорењивању великих богиња и
дечје парализе и да се бележи
драматичан пад оболевања од
болести против којих се дају
вакцине. Ипак, близу милион
особа у Европи није вакцинисано основним цепивима, те
је због тога у неким земљама
дошло до појаве епидемија
малих богиња, рубеоле и заушака, као и до компликација тих болести.
Према извештају Завода за јавно здравље који потписује специјалиста епидемиологије mr
sc. med. dr Слађана Томић, окружни координатор за имунизацију, Центар за превенцију и контролу болести Завода за
јавно здравље Панчево
заједно са сарадницима
реализовао је низ тимских активности током
свих ових година, с јасним порукама ка медијима, здравственим радницима, доносиоцима одлука и општој популацији, те тиме допринео усвајању знања и изградњи позитивних ставова
према имунизацији. Обухват

вакцинације на територији Јужнобанатског округа у 2014.
години, према том извештају,
био је изнад 97,16 одсто код
свих вакцина, осим цепива
против хепатитиса Б (због
превида о правовремености
започињања вакцинације у
Дому здравља Алибунар остала је невакцинисана цела генерација по плану за 2014. годину, те је на Јужнобанатском
нивоу обухват 92,26 одсто).

Епидемиолог mr sc. med. dr
Слађана Томић наводи да се
прошле године није вакцинисало 518 обвезника, што је пет
одсто мање него 2013. године.
У извештају се наводи да су

током 2014. године потврђена
четири случаја оболевања од
великог кашља и један случај
оболевања од морбила, а пацијената заражених рубеолом
није било.
Стручњаци Завода за јавно
здравље подсећају родитеље
да је имунизација једноставан, безбедан и ефикасан начин да заштите своје дете од
одређених болести. Последице тих зараза, напомињу они,
далеко су теже од евентуалних
нежељених последица имунизације. Како стоји у извештају,
вакцине јачају дететову способност одбране од болести,
тако што му помажу да развије антитела против њихових
узрочника. Дете које није примило цепива лако може оболети од туберкулозе, дифтерије, тетануса, великог кашља,
дечје парализе, малих богиња,
рубеоле, заушака и хепатитиса Б. Зато је потребно, апелују
стручњаци, вакцинисати дете
и обезбедити му здрав почетак
живота.

Страну припремила

Ивана
Предић
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НЕДЕЉУ ДАНА ПОСЛЕ ЗАБРАНЕ КОРИШЋЕЊА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

АКЦИЈА ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”

ДА ЛИ ЈЕ ИСТИНА О ЗАГАЂЕЊУ
СКРИВАНА ОД ГРАЂАНА?

Уредили дечје
игралиште у Глогоњу

» Наставак са стране 1
„Деветнаест анализираних узорака воде за пиће није испунило услове прописане Правилником о хемијској исправности воде за пиће, шест анализираних узорака није испунило
услове микробиолошке исправности, а позитивну оцену
није добило ни тринаест узорака који су анализирани физичко-хемијски. Осим тога, мерења концентрације хлора у 42
одсто случаја показала су да га
има више него што је дозвољено. На пример, у пет анализираних узорака измерена су два
милиграма хлора по литру, иако сме да буде само 0,5 милиграма”, пише, између осталог,
у овом извештају.
Он се завршава закључком
да се вода из панчевачког водовода може користити за пиће, али уз „адекватно хлорисање”. Наводи се и да је потребна
појачана контрола због тога
што је повећан проценат анализираних узорака који нису
били исправни.
Истог дана, 17. априла, у
поподневним часовима, одржана је седница Градског штаба за ванредне ситуације на
којој је директорка Завода за
јавно здравље потврдила наводе из текста објављеног на
сајту „Панчевца” да су концентрације хлора у водоводу
биле повећане и током марта.
Она је тада изјавила да то
није никаква тајна и објаснила
да је до проблема с водом дошло због појаве бактерије псеудомонас и аеробних мезофилних бактерија у три базена
који се налазе у постројењу за
производњу воде. Међутим,
како је рекла, добро је што оне
нису продрле даље и ушле у
водоводни систем.
Хлором против бактерија
Према њеним речима, због тога је у „Водоводу” одлучено да
почне интензивније хлорисање воде и испирање водоводне

мреже. Међутим, након тога
је дошло до појаве амонијака
и повећања концентрације
хлора у води преко дозвољене
границе, па је донета одлука
да се вода забрани за пиће.
Директор Дома здравља др
Слободан Овука изјавио је да
је добро што након забране
коришћења воде за пиће у
Панчеву и у околним местима
није повећан број пацијената
са инфекцијама и цревним
обољењима, нити је било хидричних епидемија, које се
шире загађеном водом.
Милица Радовановић, директорка ЈКП-а „Водовод и ка-

вљено да је вода из водовода
поново потпуно безбедна за
пиће, јер су мерења током
претходна три дана имала негативне резултате.
Директорка „Водовода” је
том приликом обавестила јавност да у води нема никаквих
бактерија и да је „успостављена хемијска стабилност водоводног система”. Објаснила је
да је до даљег у функцији само
старо постројење за производњу воде и да је неопходна изградња новог резервоара. Изјавила је и да ће се производња и пречишћавање воде нормализовати до краја недеље.

неуобичајено да се у базенима
водовода у свим градовима
после извесног времена створе бактерије. Према његовим
речима, постоје јасне процедуре у таквим случајевима.
Коришћење резервоара се
привремено зауставља, након
чега се он празни, пере, дезинфикује, испира и тек након
тога поново пушта у рад.
– Међутим, намеће се питање зашто је руководство ЈКПа „Водовод и канализација”
крило од јавности да су се појавили проблеми. То није смело да се деси. Када је први пут
сигнализирано да вода у пан-

Не оптерећивати
предузетнике

Призор из старе филтер станице
нализација”, изјавила је како је
имала информације да је квалитет воде погоршан, али да
није хтела одмах да их изнесе у
јавност како не би ширила панику. Према њеним речима,
Градска управа и грађани одмах су обавештени о свему након што су стручњаци Завода за
јавно здравље оценили да више
не сме да се оклева и да вода
мора да се забрани за пиће јер
је загађена.
Крај проблема?
У понедељак, 20. априла, на
седници Градског већа је обја-

Према речима директорке
Завода за јавно здравље, током претходних дана грађанима ниједног тренутка није
било угрожено здравље, а одлука о забрани воде за пиће
донета је превентивно, да би
се спречиле могуће негативне
последице по здравље Панчеваца и становника околних
села.
Игра са здрављем људи
Добро обавештени саговорник „Панчевца”, који је затражио да остане анониман,
рекао нам је да није ништа

чевачком водоводу није исправна, јавност је одмах морала да буде обавештена о томе.
Никако није смело да се дозволи да се крију информације од грађана, као што није
смело да се дозволи да они у
дужем периоду, а не само током претходних недељу дана,
пију воду за пиће која није исправна. Поготово је страшно то
што се знала истина и што је
она прећуткивана. То је скандалозно и недопустиво, јер нико не сме да се игра здрављем
људи – истакао је он.
М. Глигорић

Овог лета купање на отвореном базену

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Марко Попадић, заменик
директора „Зеленила”, изјавио је да је украшавање
околних села за то јавно комунално предузеће подједнако важно као и активности које се спроводе у граду.
– Прошле године смо исту
акцију спровели у јужним
селима – Банатском Брестовцу, Омољици и Иванову.
Сад смо кренули на другу
страну. Завршавамо у Глогоњу, а у наредном периоду
сигурно ћемо још неколико
села обухватити нашом акцијом. Све то радимо из сопствених средстава. Сав мобилијар који постављамо и
по Панчеву и по насељеним
местима финансира ЈКП
„Зеленило” из својих средстава и прихода – нагласио
је Попадић.

ПОНИШТЕНО ПОВИШЕЊЕ ЦЕНА
УСЛУГА „ХИГИЈЕНЕ”

ДИРЕКТОР ЈКП-а „МЛАДОСТ” НАЈАВЉУЈЕ

Милан Станишић, директор
ЈКП-а „Младост”, изјавио је
да постоје сви услови да овогодишња летња сезона протекне у најбољем реду и да се
Панчевци ове године, за разлику од прошле, купају на
отвореном базену.
– Расписали смо јавну набавку за обављање радова на
електричним инсталацијама,
који морају да буду обављени.
Уколико се све заврши без
икаквих проблема, радови ће
моћи да почну већ у мају и брзо ће моћи да се заврше. Након тога предстоји сређивање
корита отвореног базена. Пре
него што почне коришћење
отвореног базена, планирали
смо и да пластифицирамо његово корито, што је изузетно
важно, јер то никад до сада
није рађено. Када се све заврши, очекујем да купање на
отвореном базену почне око
20. јуна. Надамо се и да ће нас
послужити временске прилике и да ове године неће бити
честих киша, као што је то било прошле године – нагласио
је Станишић.
Он је додао да када почне
купање на отвореном, затво-

На иницијативу Миреле
Петровић, чланице Скупштине Месне заједнице
Глогоњ, ЈКП „Зеленило” је у
уторак, 21. априла, обновило и уредило дечје игралиште у том селу.
Постављене су нове
клацкалице, љуљашке и
клупе, а постојеће су поправљене и освежене новим бојама. То није све, с
обзиром на то да „Зеленило” најављује и сађење цвећа и уређење платоа испред Месне заједнице.
– Захвални смо „Зеленилу” због тога, а посебно због
уређења игралишта, јер ће
то омогућити деци да лепше
проводе слободно време и
буду што више на чистом
ваздуху – изјавила је Мирела Петровић.

рени базени (за одрасле и за
децу) неће радити и летњи месеци ће бити искоришћени да
се њихова корита среде и да се
они припреме за наредну зимску сезону.
Станишић је најавио и да ће
радници ЈКП-а „Младост” поставити нову, најсавременију
LED расвету на затвореним
базенима и у Хали спортова
на Стрелишту. Објаснио је да
је то био велики проблем, јер
осветљење годинама није мењано и освежавано.
– То је нарочито уочљиво у
хали. Велики број рефлектора
не ради и неки спортски клубови су упозоравали да осветљеност није одговарајућа у
појединим деловима. Због тога смо две-три године тражи-

ли новац за постављање нове
расвете. Ове године смо га коначно добили и планирано је
да то комплетно урадимо то-

ком јула, кад почне летња пауза. То је важно јер не само да
ћемо имати неупоредиво боље
осветљење већ и знатно ниже
рачуне за струју – додао је
Станишић.
На новинарско питање шта
ће се предузети с обзиром на
сумње грађана у исправност
воде он је одговорио да ЈКП
„Младост” већ више година
сарађује са Заводом за јавно
здравље и да се вода са свих
базена неколико пута недељно
узима на анализу и испитује.
Према Станишићевим речима, до сада није било никаквих проблема, нити случајева да је уочена хемијска или
бактериолошка неисправност
воде.

МОГУЋЕ ПОКРИВАЊЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА?
Уколико покрајинска Управа за капитална улагања да зелено светло за један од пројеката Градске управе Панчева,
биће постављена балон-хала преко отвореног базена – чуло
се на седници Градског већа одржаној 20. априла. Како је
изјавио Александар Фаркаш, члан Градског већа задужен
за спорт, вредност тог пројекта је 31.860.000 динара. Уколико он буде прихваћен, градска власт би за припремне радове издвојила 6.700.000 динара, а велики базен би, с обзиром на то да би био покривен, могао да се користи и током јесењих, зимских и пролећних месеци, а не само док
траје летња сезона.

Члан Градског већа Панчева
задужен за комуналну делатност и саобраћај Предраг
Патић саопштио je 17. априла да неће бити повишене
цене услуге одношења смећа
за приватнике, као што је
недавно у локалним медијима најавило Јавно комунално предузеће „Хигијена”.
– Политика града није да
се цене повећавају и тиме
додатно оптерећују предузетници, већ да се створе
услови како би они што лакше пословали на територији
града Панчева. Због тога
свако повећање цена које
није оправдано неће бити
подржано ни одобрено. У
случају да предузетницима
ипак стигну рачуни са увећаном ценом, они могу да
их рекламирају „Хигијени”

и пријаве Градском већу
Панчева – ресору за комуналну област и саобраћај, на
телефон 344-940 – нагласио
је Патић.
Подсећамо, одлуку о повишењу цена услуга за власнике пословних простора
донео је Надзорни одбор
ЈКП-а „Хигијена” 5. марта.
Она је образложена тиме да
је након усвајања нове Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама у
граду Панчеву дошло до
промене досадашњих зона у
којима су се налазили пословни простори приватника. На пример, цена сакупљања и одвожења смећа за
локал у некадашњој другој
зони повишена је са 12,53
на 21,50 динара по квадратном метру.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Душа се отвара
и калаузом
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта све
може откључати капије ваше душе. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Ноћ
карневала” Хане Филдинг за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Добро друштво у кафани
и права песма.” 064/1792...
„Има кључева, чак и калауза, али је мањак кандидата
који покушавају да откључају.” 063/7417...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање да ли још увек постоји могућност избора неког племенитијег света.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Сва све-

тлост коју не видимо” Ентонија Дора.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Од првобитног греха имамо избор: пратити прави или
лакши пут. На нама је да ли
ћемо се испрљати и на покоју банану оклизнути, па устати, или само главом без обзира... Али морамо газити банане за племенитији свет, а
не банана-свет.” 065/5138...
„Шта год да нам се дешавало у прошлости, ако још
увек ходамо овом планетом
и можемо да дишемо, можемо и да напишемо нову
причу свог живота, онакву
какву желимо.” 062/1656...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ЗАСТРАШУЈУЋЕ ОТКРИЋЕ НА „ТЕСЛИ”

ПОЛИЦИЈА ДОБИЈА НОВЕ ПЕНДРЕКЕ

Пронађен леш у фази
распадања

ОНЕСПОСОБЉАВАЊЕ БЕЗ ОРУЖЈА
И ФИЗИЧКЕ СИЛЕ

У некадашњем фризерском
салону у насељу Тесла пронађен је леш непознатог
старијег мушкарца. С обзиром на то да је био у поодмаклој фази распадања које
је, како је процењено, почело пре око месец дана,
представница Вишег јавног
тужилаштва која је обавила
увиђај с полицијом нареди-

је да је реч о наркоману који је умро од последица
предозирања дрогом. У
прилог томе иду и њихове
изјаве да је место на коме је
пронађен већ дуго стециште
наркомана који се окупљају
и узимају наркотике у вечерњим часовима.
Поред овог, има и других
објашњења. Један од стана-

Биће посла за форензичаре
ла је да се обави обдукција
да би се утврдио узрок смрти. Како „Панчевац” незванично сазнаје, неопходно је
и да се обави идентификација леша, с обзиром на то
да се још увек не зна о коме
је реч.
Према изјавама станара
из околних зграда, могуће

ра из околних зграда изјавио је да је неидентификовани мушкарац бескућник.
– Он је продао стан и почео да лута по граду и да се
опија. Правио је инциденте,
па су полиција и Хитна помоћ морали да интервенишу и склањају га са улица –
изјавио је наш саговорник.

ОДЛУКА ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА

Одбачена кривична
пријава
Основно јавно тужилаштво
у Панчеву одбацило је кривичну пријаву против адвоката Предрага Басарића коју је поднео Живојин Живковић из Београда, директор Стамбене задруге „Инграп стан”.
Он је оптужио Басарића
да га је довео у заблуду ради
прибављања противправне
имовинске користи. То је
наводно урадио тако што је
Живковићу обећао да ће му
обезбедити сву потребну
пројектно-техничку документацију и дозволе за
градњу пословно-стамбеног
објекта „Панука”, који се
налази на Тргу краља Петра
првог.
Басарић је, како такође
пише у Живковићевој пријави, обећао и да ће завршити све друге радње до укњижбе станова које гради „Инграп стан”. Као противуслугу за то, како тврди Живковић, тражио је да му се
претходно, као накнада за
те радње, у својину пренесе
стамбени простор у објекту
„Панука” површине 80 квадратних метара у противвредности од 80.000 евра. У
живковићевој пријави такође пише да Басарић своја
обећања није испунио, чиме
је оштећеном нанео немерљиву штету.
Међутим, Основно јавно
тужилаштво је пријаву одбацило уз образложење да
су њени ставови, посебно
они који се односе на Живковићеве оптужбе против
Басарића, нелогични и контрадикторни. Тужилаштво

је у решењу о одбацивању
кривичне пријаве навело и
да је Басарић изјавио да су
радови на изградњи „Пануке” обављани бесправно, без
грађевинске дозволе, због
чега су подношене кривичне пријаве. На крају решења
о одбацивању кривичне
пријаве против Басарића
пише да је утврђено да он
није имао намеру да пријави Живковића, да га није
довео у заблуду и да није лажно приказивао чињенице.
Поводом овог случаја
обратили смо се за коментар адвокату Предрагу Басарићу. Он је изјавио да је
против Живковића 2013.
године поднео кривичну
пријаву Тужилаштву за организовани криминал у Београду која је након тога
прослеђена Вишем јавном
тужилаштву у Панчеву.
Оно ју је онда проследило
Основном тужилаштву да
би након тога поново била
враћена у Више јавно тужилаштво. Тамо је и данас, али
по њој још увек није поступано. Према Басарићевим
речима, пријаву против
Живковића је потписало
шест лица и намеће се питање због чега је Више јавно
тужилаштво још увек није
разматрало.
Између осталог, у тој пријави пише да је Живковић
закључио уговоре с више
лица и да им је обећао станове у објекту „Панука”, иако није претходно обезбедио неопходне дозволе за
изградњу. Наводи се и да је
Живковић нелегално изводио грађевинске радове јер
Страну припремио није испунио законске обаМихајло везе, због чега је их је у виГлигорић ше наврата обустављала
грађевинска инспекција.

Преступници и
криминалци биће
савладавани јаком
струјом
Нови пендреци не
смеју да се
усмеравају
ка глави и срцу
Као што је „Панчевац” већ писао, након што је дозволила
грађанима да за самоодбрану
користе бибер-спреј и електричне шокере, полиција ће
тим „оружјима” опремити и
своје припаднике. За разлику
од грађана, полицајци ће
имати право да носе и електричне пендреке, пластичне
палице које раде по истом
принципу као и шокери, али
су дуже од њих и могу се носити за појасом.
Нови пендреци ће деловати
електричном струјом која доводи до бола и грчева у мишићима, стања шока, збуњености
и привремене дезоријентације. Користе се тако што се
усмеравају ка препонама, доњем делу стомака, врату и раменима, а изричито је забрањено да се усмеравају ка глави
и посебно ка срцу, због штетног дејства на пејсмејкере.
Како је објаснио министар
унутрашњих послова Небојша
Стефановић, циљ њихове
примене је онеспособљавање
насилника и криминалаца без
употребе ватреног оружја и
физичке силе.
Што се тиче бибер-спрејова, подсећамо да су то хеми-

Возила припадника органа реда „ухапшена” кроз дупло стакло
калије на бази екстракта љуте
паприке које, када се напрскају у лице, изазивају интензиван кашаљ, пробадање у
грудима, иритацију и привремено сужење очију.
Делују на два метра, здравствено су безопасни, а њихово
дејство потпуно пролази тек
пола сата након што се очи исперу водом. На Западу их многе жене носе у ташнама како
би се одбраниле од евентуалног напада насилника, а популарни су зато што су јевтини.
Најава опремања полицајаца новим пендрецима и биберспрејовима изазвала је опречне реакције. Синдикат српске
полиције упозорио је да је забрињавајуће то што међу припадницима те службе, погото-

во онима који интервенишу у
најдрастичнијим случајевима
кршења јавног реда и гоне
криминалце, многи још увек
немају панцирне прслуке.
ССП је као пример за то навео случај од пре неколико
дана који се десио на територији Инђије, приликом потере за једном особом за којом
је била расписана потерница.
„Током два безуспешна покушаја да се заустави возило у
коме је било то лице, као и касније, током потере, нико од
полицајаца није имао на себи
нити у патролном возилу панцирни прслук. Потера се завршила срећно, али шта би се
десило да је извршилац кривичног дела био наоружан? Да
ли би се поновила несрећа од

пре неколико месеци, када је у
сличној интервенцији рањен
полицијски службеник ПУ
Нови Сад јер није имао заштитни прслук? Докле ће полицајци излазити неопремљени и недовољно заштићени на
терен? Да ли је потребно да се
деси трагедија и неко од полицајаца изгуби живот да би се
надлежни дозвали памети и
нешто предузели? У медијима
видимо да се најављују набавке електричних палица, бибер-спрејова и осталих чуда
технике, али молимо вас, министре Стефановићу, промените редослед и поштујте приоритете – дајте нам заштитна
средства да сачувамо главе”,
пише у саопштењу полицијског синдиката.

ПАНЧЕВАЧКО УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА НОР-а

Сећање на Сремски фронт
Делегација панчевачког одбора Удружења бораца Народноослободилачког рата, коју је
предводио председник те организације Тодор Тоша Стојановић, прошле недеље је присуствовала обележавању 70годишњице од пробоја Сремског фронта у спомен-комплексу код Шида. Одлазак на
ту манифестацију помогло је
Јавно комунално предузеће
„Зеленило”.

Стојановић је изјавио да ће
панчевачки борци наставити
да дају свој допринос чувању
успомена на догађаје из Другог
светског рата, јер народ који не
поштује своју прошлост нема
будућност.
Он је позвао чланове свих
борачких удружења која постоје у Панчеву да се 9. маја,
на Дан победе, окупе у просторијама Градског одбора
Удружења бораца НОР-а и да

након тога присуствују полагању венаца на споменике народним херојима у Градском
парку. Предвиђено је и обраћање градоначелника Павла
Раданова, а касније ће бити
приређени и изложба наоружања и опреме које користи
Војска Србије и коктел за учеснике прославе.
Панчевачки одбор Удружења бораца НОР-а ових дана су
посетиле делегације борачке

организације из Плужина у
Црној Гори и Шесте личке
бригаде. Током боравка у
Панчеву њихови чланови су
обишли логор Свилара, где је
током Другог светског рата
био заточен народни херој
Марко Кулић (рођен у Плужинама), а потом и његов гроб.
Након тога су положили венце
на његова спомен-обележја на
згради Отвореног универзитета и у Градском парку.

ПОТВРЂЕНА ПРЕСУДА ПАНЧЕВАЧКОГ ВИШЕГ СУДА

Миланко Андрејић није примио мито
Одбрана Миланка Андрејића,
бившег члана Градског већа и
председника панчевачког одбора „Нове Србије”, жалиће се
на пресуду београдског Апелационог суда објављену ових
дана на основу које је он проглашен кривим за злоупотребу службеног положаја и кажњен са годину дана затвора.
Иван Митровски, један од
троје Андрејићевих адвоката,
изјавио је за „Панчевац” да је
најважније то да није доказана
првобитна оптужба да је Андрејић примио мито у износу
од 3.000 евра од организатора
панчевачког карневала.
– Ниједан суд није доказао
ту оптужбу, ни панчевачки, ни
апелациони судови у Новом
Саду и у Београду, иако га је
првобитна оптужница за то
теретила. На основу ње Андрејић је унапред био проглашен кривим у бројним медијским извештајима управо због
наводног примања мита. То
није доказано, па ћемо у жалби тражити да се ова пресуда
преиначи и да се Андрејић

ослободи, или да се отвори
главни претрес пред Апелационим судом – нагласио је Митровски.
Митровски је изјавио и да је
Андрејић био седам месеци у
притвору, а с обзиром на то да
је кажњен са годину дана затвора, може се тражити његово потпуно ослобађање по
основу условног отпуста, јер је
издржао две трећине казне.
Подсећамо, на сајту Апелационог суда у Београду ових дана је објављено да је Андрејић

проглашен кривим због злоупотребе службеног положаја и да
је осуђен на годину дана затвора, али да је могуће поднети
жалбу на ту одлуку. Као олакшавајуће околности наведене
су породичне прилике и Андрејићево здравствено стање, а као
отежавајуће упорност коју је
показао у вршењу кривичног
дела и то што је био општински
функционер, изабран да заступа интересе грађана.
Наведено је и то да је Андрејић већ једном осуђен у Ви-

шем суду у Панчеву, 14. априла 2014. Тада је ослобођен оптужбе да је извршио кривично
дело примање мита и кажњен
је само због злоупотребе службеног положаја одговорног
лица. Одлуком Апелационог
суда првостепена пресуда је
фактички потврђена.
Суђење Миланку Андрејићу
траје већ пет година, што значи да је прекршено тзв. право
на суђење у разумном року.
Подсећамо, споро и дуго вођење судских процеса годинама
се наводи као један од највећих проблема нашег правосуђа. Број жалби које су упућене
из Србије Европском суду за
људска права у Стразбуру прелази сто хиљада, због чега је
средином прошлог месеца завршен Нацрт закона о заштити права на суђење у разумном року. Између осталог, њиме се предвиђа да сваки пут
када се потврди да је неки
судски процес предуго трајао,
држава мора да особи против
које је вођен исплати новчане
накнаде до 3.000 евра.
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ПРВИ КОРАК КА АДАПТАЦИЈИ АМБУЛАНТЕ У ДОЛОВУ

ИЗРАДА ПРОJЕКТА И ПРВА ФАЗА РАДОВА
Предвиђени замена
кровне конструкције,
ојачавање темеља
и други радови
Прошле недеље је отпочео
процес креирања пројекта за
реконструкцију амбуланте у
Долову, који треба да буде готов за 75 дана. Након тога ће
почети извођење радова, а рок
за њихов завршетак је 120 дана. То су приликом обиласка
амбуланте у петак, 17. априла, најавили др Милан Трифуновић, градски већник задужен за здравство, Ненад
Станојевић, директор ЈП Дирекције за изградњу и уређење Панчева, и др Слободан
Овука, директор Дома здравља Панчево.
Ненад Станојевић је рекао да
је Дирекција спровела јавну набавку за избор понуђача за пројектно-техничку документацију и додао да ће пројекат обухватити комплетну пројектну
документацију која је неопходна за добијање употребне дозволе за објекат, што је предуслов да извођење радова почне.
– Планирано је да се замене
дотрајала дрвена кровна конструкција и салонит плоче, да
се ураде термоизолација и лимарија, ојача темељ на критичним местима и прошире
тротоари. Они ће имати пад од
објекта ка зеленим површинама, јер тренутно имају контрапад па сва атмосферска вода
улази у темељ, што је довело

Зграда није адаптирана четрдесет година
до пуцања пода и појаве влаге
у целом објекту – објаснио је
Станојевић.
Тешки услови за рад
Он је додао да ће се након завршетка радова знати шта ће
још бити неопходно урадити у
другој фази радова, како би
зграда прошла технички пријем и добила употребну дозволу. Станојевић је нагласио да
ће се упоредо с реализацијом
уговора решавати и имовинско-правни односи. Како је
прецизирао, објекат се налази
на четири парцеле које су у
власништву државе, а корисник је Земљорадничка задруга. Корисник објекта је Дом
здравља Панчево, а циљ је да
та здравствена установа постане власник поменутог објекта.
Зграда амбуланте је стара 46
година и на њој никада није

било већих интервенција, нити
је она адекватно одржавана. У
влажном објекту од око 600
квадрата, који годинама прокишњава и тоне, није лако радити. Др Александра Ђуришић, шеф Здравствене станице
Долово, каже да се запослени,
и поред тешких услова, труде
да раде најбоље што могу.
– Циљ нам је да пацијенти
буду збринути и задовољни,
али је тешко обављати посао и
лечити се у згради у којој се
не осећамо безбедно. То нас и
највише брине, али на то, нажалост, не можемо да утичемо – истакла је докторка.
Нема измештања
За израду пројекта и прву
фазу радова локална самоуправа је издвојила седам
милиона динара, без ПДВ-а.
Др Милан Трифуновић,

градски већник задужен за
здравство, изјавио је да се
на званичан почетак реконструкције због имовинскоправних и других проблема
чекало чак три године. Он је
додао да ће новац за другу
фазу радова бити обезбеђен
из буџета за наредну годину.
До краја године, како је навео Трифуновић, биће адаптиране и амбуланта у Качареву, Железничка амбуланта и Здравствена станица
„Центар”.
Др Слободан Овука је рекао
да током радова запослени
неће бити измештени и да ће
се, уколико буде потребно, један део простране зграде затворити, али да ће се за рад с
пацијентима користити други
део амбуланте.
Подсетимо, протеклих година је било полемика и дилема о томе да ли амбуланту
треба адаптирати или направити нову. Локална самоуправа је чак 2012. године издвојила 20 милиона динара
за изградњу нове здравствене
станице. Међутим, мештани
су се томе успротивили, а нова власт их је подржала ради
уштеде у буџету, јер је процењено да ће адаптација старе
амбуланте коштати мање него подизање нове. Након тога
су грађевински инжењери
Дирекције за изградњу извршили статичку процену старог објекта и утврдили да је
реконструкција могућа.
И. Предић

КУД „НЕОЛИТ” ОДРЖАО ЦЕЛОВЕЧЕРЊИ КОНЦЕРТ

„Врањанска свита” после три деценије
Културно-уметничко „Неолит” из Старчева крупним корацима граби напред. Фолклораши из места надомак
нашега града одавно су скренули пажњу на себе, а освајањем бронзане плакете на традиционалном надметању најбољих ансамбала Војводине, у
Руми, потврдили су да се налазе на правом путу. Друштво
постаје све масовније, све је
више деце на пробама, родитељи су задовољни, а малишани срећни...
У петак, 17. априла, у препуној сали Дома културе у
Старчеву КУД „Неолит” је
одржао свечани, целовечерњи
концерт, којим је обележио
четворогодишњицу постојања.
Да не буде забуне, Старчево је
одавно познато по добром
фолклору, јер је културноуметничко друштво основано
још далеке 1968. године, у
оквиру Дома културе „29. новембар”, и кроз њега су прошли многи играчи који су
стварали историју друштва,
али у последње четири године
носи назив КУД „Неолит”.
На прошлонедељном концерту су се представиле све
групе „неолићана” – од најмлађих до првог ансамбла.
Представа је почела „бећарцем”, па су дланови бројне публике били загрејани већ у
уводним минутима концерта.
Старија дечја група је преми-

јерно извела „Игре из Пирота”, први ансамбл се представио и новим кореографијама
– играма из Пчиње и Гњилана,
а после тридесет година старчевачки фолклораши су извели и „Врањанску свиту”, за коју су награђени громогласним
аплаузима и скандирањем. Ни
излазак на бис није изостао,
наравно.
– Задовољан сам тиме како
је концерт протекао, мада
увек може и мора боље. Наше
друштво тренутно има стотинак чланова, а радимо врло
озбиљно, понекад и четири
пута недељно. Трудимо се да
обогатимо репертоар новим
кореографијама, али и да поштујемо старе. Премијерно за
ову генерацију, а после тридесетак година, старчевачка пу-

блика је могла види и „Врањанску свиту” Бранка Марковића, али и наше старе кореографије – „Игре из Баната”
Добривоја Путника, те „Игре
из Шумадије” и „Влашке
игре”. Наша кореографија је
„Игра из Гњилана”, за коју смо
освојили бронзану медаљу на
такмичењу у Руми, а представили смо се и „Играма из
пчињског краја” кореографа
Дејана Милисављевића – рекао
је Бранислав Живковић, уметнички руководилац КУД-а
„Неолит”, али и „шеф” Културно-уметничког друштва
„Бранко Цветковић”, с којим
такође постиже запажене
успехе како у земљи, тако и у
иностранству.
Да старчевачки фолклораши све више скрећу пажњу на

УСПЕСИ ГЛОГОЊСКОГ КУД-а „ВЕСЕЛИЈА”

Чувари румунске баштине
КУД „Веселија” и у својој седамдесет седмој години постојања даје немерљив допринос очувању румунског традиционалног наслеђа.
Чланови глогоњског културно-уметничког друштва
имали су два успешна наступа
на интернационалном фестивалу „Belgrade Аward 2015”,
одржаном у недељу, 11. апри-

ла, у главном граду Србије.
Том приликом је девет парова
поменутог фолклорног ансамбла извело две кореографије,
што је завредело награду за
уметнички утисак.
Након свега неколико дана,
у недељу, 19. априла, „Веселија” се представила на манифестацији у Дому културе у Николинцима, и то оркестар-

ским извођењем румунске народне свите. Ни овог пута није изостао фолклор у кореографији Трајана Брађана.
Вредни Глогоњци се надају
да ће учествовати на што више културних догађаја, као и
да ће надмашити број од петнаест наступа, колико су имали прошле године.

себе, потврђује и податак да су
на прошлонедељном концерту
у публици били и гости из
друштава из Рипња, Иванова,
Београда, али и панчевачког
„Абрашевића”.
– Настављамо да вредно радимо. Припремамо нову кореографију – „Игре из околине
Београда” кореографа Горана
Митровића, првака Националног ансамбла „Коло”, а
планирамо да одржимо и велики концерт до краја сезоне,
али у Дому војске у Панчеву,
где ћемо ми бити домаћини.
Тада ће нам се на сцени придружити и еминентни гости
из Београда и Панчева. Изгледа да сала Дома културе у
Старчеву постаје претесна када наступају фолклораши –
мало у шали, више у збиљи,
истиче Урош Бан, председник
КУД-а „Неолит”, који улаже
максималан напор да чланови
његовог друштва имају добре
услове за рад и напредак.
Пред КУД-ом „Неолит” су
нови изазови. Најпре је на реду Републичка смотра дечјег
фолклора, на којој ће учествовати најмлађи Старчевци, а планирано је и да почетком лета први ансамбл гостује у Трсту. Интензивирани су
и преговори да старчевачки
фолклораши „скокну” и до
Беча, као и да одраде летњу
турнеју.
Ј. Ф.

ЗАНИМЉИВА ПРЕДСТАВА ГОСТОВАЛА
У СВИМ СЕЛИМА

„Црвенкапа и Пинокио”
одушевили децу
Представа за децу”„Црвенкапа и Пинокио”, намењена
ученицима нижих разреда
основне школе, одржана је
протекле недеље у многим
панчевачким селима.
У овом интерактивном,
занимљивом и атрактивном
комаду учествовали су глумци Предраг Васић (тумачи
Пинокија и ловца), Јелена
Ракочевић Цокић (Црвенкапа), Раде Ћосић (вук) и наш
суграђанин Ненад Хераковић, који игра баку. Актери
су све време били у комуникацији с публиком, која их
је, не штедећи дланове, награђивала аплаузима.
Према речима глумца
Ненада Хераковића, који се
прославио у филму „Монтевидео, Бог те видео”, поменута млада екипа глумаца
је иницирала овај пројекат,

који је реализован уз помоћ
Града Панчева и Секретаријата за културу. Он је навео и да је поента ове бајковите представе да деци увек
треба пружити прилику, без
обзира на њихове грешке.
„Црвенкапа и Пинокио”
су у понедељак, 20. априла,
најпре гостовали у Старчеву, Омољици, Иванову и
Брестовцу, а наредног дана
су многобројни малишани
из Јабуке и Качарева уживали у глумачким бравурама.
Представа ће бити одиграна и у Долову у четвртак,
23. априла, од 11 сати, као и
сутрадан у исто време у Новом Селу, а турнеја ће бити
окончана у среду, 29. априла, од 12 сати, у глогоњском
Дому културе.
Ј. Ф.

„СРПСКА СПАРТА” И РУКОМЕТНИ КЛУБ
„ЈАБУКА” ОРГАНИЗУЈУ ТРИБИНУ

Спортом против
наркоманије
Удружење спортиста „Српска Спарта” из нашега града наставља своју деветогодишњу праксу – организовање скупова на којима
указује младима на штетност порока. Овог пута,
тачније у четвртак, 23.
априла, у сарадњи с Рукометним клубом „Јабука”,
у том месту ће бити приређена трибина под називом „Спортом против наркоманије”.
Тим поводом је одржана
и конференција за новинаре, на којој су говорили Зоран Ставревски, почасни
председник „Српске Спарте”, Зоран Рајачић, председник тог удружења, као и
Миодраг Калинић, први
човек РК-а „Јабука”, и Слободан Пешко, директор тог
спортског колектива.
– После Долова, Старчева и Глогоња настављамо
едукацију младих у местима у околини нашега града. Сада је ред дошао на
Јабуку. Посебно бих желео
да истакнем да смо први
пут после девет година ра-

да добили подршку за наш
труд у борби против наркоманије – министар унутрашњих послова Републике
Србије Небојша Стефановић понудио нам је помоћ,
на којој му посебно захваљујемо – рекао је Зоран
Ставревски.
Челни људи РК-а „Јабука” су са задовољством
прихватили идеју да буду
суорганизатори ове трибине у свом месту, на којој би
требало да говоре и: Саша
Павлов, заменик градоначелника, Мирела Петровић, лекар, Мирослав Јовановски, рукометаш, Миодраг Радојковић, градски
већник задужен за просвету, један од полицијских
инспектора, Александар
Терзић, ММА борац и студент Полицијске академије, као и Александар Фаркаш, градски већник задужен за спорт.
Трибина „Спортом против наркоманије” биће
одржана у Дому културе у
Јабуци, од 18 сати.
А. Ж.
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ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ „У ИМЕ НАРОДА”

Културни телекс
Музика
Четвртак, 23. април, 21 сат, „Аполо”: концерт панк бенда
„Хладно пиво”.
Петак, 24. април, 19 сати, сцена Културног центра: солистички концерт Марије Ђукић (клавир).
Субота, 25. април, 20 сати, дворана Културног центра:
концерт Влатка Стефановског.
Субота, 25. април, 22 сата, „Аполо”: наступају Бвана и Лидер, уз домаћу подршку.
Уторак, 28. април, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
ученика хармонике у класи проф. Рамоне Димитријевић
Балаћ и младих клавириста и хармоникаша из класе мр
Бојана Николића.

Изложбе
Петак, 24. април, 19 сати, Дом омладине: изложба радова
Миљана Ђорђевића.
Понедељак, 27. април, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба слика „Сањари” Јелене Ђурић.

Трибине / Филмови
Четвртак, 23. април, 18 сати, Народни музеј: документарни филм „Голи оток” Зорице Маринковић.
Четвртак, 23. април, 19.30, читаоница Градске библиотеке: трибина о др Ивану Настовићу, клиничком психологу и
психотерапеуту.
Петак, 24. април, 18 сати, Народни музеј: трибина „Страдање кулака у Банату”.
Понедељак, 27. април, 19.30, „Аполо”: филм „Хероји битке за рањенике” Александра Рељића и трибина.

Представе
Четвртак, 23. април, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Велики талас” Игора Амадеја, у продукцији
„Звездара театара” и у режији Ненада Гвозденовића.

Књижевност
Уторак, 28. април, 19 сати, Галерија савремене уметности:
промоција књиге „Трајно прошло време, хронологија
1991–2001” Предрага Кораксића Коракса. Учествују Душан
Величковић и аутор.

Програм за децу
Субота, 25. април, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Куц, куц, има ли кога?!” (три плус) „Максимус
арта” из Београда, по тексту и у режији Жељка Алексића.

Тематски програм
Петак, 24. април, 21 сат, „Аполо”: вече стендап комедије с
Нешом Бриџисом и Радомиром Несторовићем.
Недеља, 26. април, 18 сати, дворана Културног центра:
балетска представа „Бриљантин” плесног клуба „Балерина”
из Панчево.
Понедељак, 27. април, 19 сати, дворана Културног центра:
градска смотра музичко-фолклорног стваралаштва деце с
територије града Панчева.
Среда, 29. април, 21 сат, Клуб светских путника „Крузер”
(на Гимназијском тргу): мултимедијални програм „Живот
је путовање”(музика, разговори итд.).
Културни центар

чет пет суб нед пон

уто сре

СУНЂЕР БОБ

16.30 16.30
18.30 18.30

ПАКЛЕНЕ УЛИЦЕ

20.30 20.30

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Прилика за плес”
Деане Камерон
Крај деветнаестог века у
Америци. Гламур и сјај
Бродвеја привлаче све оне
гладне успеха под светлима позорнице. Међутим,
само малобројни добијају
прилику да снове претворе
у стварност.
Прошло је тринаест година од када се Пепер Маклер доселила у Њујорк.
Без материјалне сигурности и упркос томе што срећа никако да закуца на њена врата, лепа и пуна живота, Пепер се неуморно бори
да плесом оствари успешну
каријеру. Истовремено, Роберт, син власника малог
позоришта које је одавно
иза себе оставило најбоље
дане, намерава да преузме
посао свог оца.

Четвртак, 23. април 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Када се њихови путеви
укрсте, Пепер види прилику да врати давно изгубљену љубав. Али нимало не
слути да Роберт има сасвим другачије планове...
Да ли ће заједно успети да
створе неки бољи свет и
остваре своје снове?

Два читаоца који до среде, 29. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„По чему се препознаје да је срећа некоме закуцала на
врата?”, наградићемо по једним примерком књиге „Прилика за плес” Деане Камерон. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

СТВАРАЊЕ НОВОГ ЧОВЕКА НА СИЛУ
Др Срђан Цветиновић
каже да је изложба
направљена без
политичких страсти
О првој послератној
деценији, јер се
о њој дуго ћутало
Годину дана по отварању у
Историјском музеју Србије у
Београду изложба „У име народа – политичка репресија у
Србији од 1944. до 1953. године” др Срђана Цветковића,
историчара при Институту за
савремену историју, представљена је у панчевачком Народном музеју. Тим поводом је
у четвртак, 16. априла, на платоу испред музеја приређен
програм, који је пратило око
200 гледалаца. Њих је директорка Народног музеја Светлана Месицки позвала да погледају изложбу која је „веома
квалитетна и студиозно урађена” и важна као опомена.
У свом обраћању Панчевцима принцеза Јелисавета Кара-

Програм испред Народног музеја пратило око 200 гледалаца
ђорђевић окарактерисала је
комунизам као „велико светско зло, зло које је убило милионе људи, упропастило милионе живота”. Умеренији у изјавама био је Небојша Дамјановић, саветник у Историјском

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ
Дан након отварања изложбе, 17. априла, др Срђан Цветковић је приредио прво стручно вођење кроз поставку у Народном музеју, а слични програми ће бити приређивани и
убудуће. Тако ће већ овог четвртка и петка (23. и 24. априла), од 17 сати, суграђане кроз изложбу водити прво др Срђан Цветковић, а потом Небојша Дамјановић. У четвртак у
18 сати биће приказан документарни филм „Голи оток” Зорице Маринковић, док ће у петак, у истом термину, заинтересовани моћи да отпрате трибину о страдању кулака.

музеју Србије, који је казао је
да је прва декада после Другог
светског рата била посвећена
стварању новог човека, али силом и на брзину, што је донело
много несреће. Међутим, Југославија се углавном памти по
бољим временима, по добу од
шездесетих до осамдесетих година прошлог века, а о репресији у првој послератној деценији се све доскора ћутало.
Његов став је да терор револуције не треба заборавити.
Др Срђан Цветковић је подсетио да су у зграду Магистрата људи били затварани пре и
за време Другог светског рата,
али и после тога.
– Многи невини људи су
били заточени у овим катакомбама и затворима и после

рата и њихова имена још увек
се налазе на овим зидинама.
О онима што су овде страдали
пре и за време рата писано је
и говорило се, о овима другима није писано нити се говорило, нису приређиване изложбе, нити су приказивани
филмови у ударним терминима на телевизији. Због тога
изложба „У име народа” и
време од 1944. до 1953. године – рекао је Цветковић.
Он је нагласио да је изложба направљена без политичких страсти и без жеље да се
подстиче реваншизам, већ је
циљ био да се проговори о људима који су били под директном или индиректном репресијом режима.
Д. Младеновић

ГРАФИКЕ СНЕЖАНЕ КЕЗЕЛЕ И МИРОСЛАВА САВКОВА

Зашто ја, зашто аутопортрет?
Компјутерске графике Снежане Кезеле из Београда „Why I?”
и графике нашег суграђанина
Мирослава Савкова „Аутопортрет”, које су у фоајеу Културног центра изложене од понедељка, 20. априла, повезује
окренутост себи и трагање за
оним што је лично и скривено
у уметницима.
– Веома је занимљива интеракција међу њима, као и
њихова континуирана вишегодишња сарадња, чији су резултат учешћа на бројним колективним изложбама у земљи и

иностранству, између осталих
и на панчевачком „Екслибрису”, као и ова поставка – изјавила је Милана Веиновић,
историчарка уметности.
Она је приметила да обоје
износе ретроспекцију својих
унутрашњих стања, не либећи
се да у графику унесу текстове
песама (Кезеле) или елементе
карактеристичне за скулптуру
(Савков).
Снежана Кезеле се представила радовима сврстаним у
три целине, у којима је „Она,
мој лик” представљена кроз

ЕНЕРГИЈА ПРИРОДНИХ СИЛА
После изложбе „Прапростори” Миодрага Ристића, у Галерији савремене уметности, у среду, 15. априла, представљени су интересантни радови Иве Јосифове, младе ауторке из Македоније. У оба случаја реч је о веома упечатљивим и суптилним сликама-објектима. Ристић је у Панчеву
изложио циклус својеврсних зидних скулптура које су сачињене од осликане алуминијумске подлоге са удубљењем у
средишту, преко које је нанесена мрежа од обојених жица.
Том техником је уметник добио текстуру која делује изузетно танано и меко и успешно уводи у причу о прапросторима, телесном понирању, примордијалном...
Ива Јосифова пак радове прави на ручној рађеној хартији,
успешно приказујући мекоћу језгра дрвета. За њу је проучавање технологије ручног прављења папира изазов, а сам тај процес оставља јој много простора за креативно изражавање.

три временске равни – настајање, постојање и нестајање.
Уметница сваку изложбу ради
као посебну целину, која се ни
на који начин не односи на
оно што је раније стварала.
– Зашто ја и зашто се баш
мени то догађа? Зашто сам настала баш ја, зашто постојим и
зашто ћу да нестанем? То су
нека од питања на која сам покушала да пронађем одговоре,
а у суштини свако од нас се
понекад запита нешто слично
– каже Снежана Кезеле.
Мирослав Савков ради аутопортрете више година, а
том темом се у графици бави
уносећи материјале и елемен-

те карактеристичне за његову
скулптуру. Сви ти радови су
дати у форми диптиха или
триптиха, тако да, по суду
Милане Веиновић, фигуре комуницирају и с посматрачем
и између себе.
– Пре три године овде сам
имао изложбу „Readymade
Man”. Били су то рециклирани
људи, који су се наслонили на
циклус мојих ранијих скулптура „Људи”. Неки од елемената који су остали, постали су
сада део мојих нових аутопортрета – објаснио је Савков.
Изложба ово двоје аутора
може се погледати до 8. маја.
Д. М

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

Београдски читач
Наша суграђанка Гордана
Влајић једна је од иницијаторки пројекта „Београдски
читач”, у оквиру којег је у понедељак, 20. априла, у холу
РТС-а отворена изложба идејних решења студената Факултета примењених уметности
за скулптуру „Београдски чи-

тач”. Том приликом је приређен пригодан програм. Избор
најуспешнијег решења поверен је стручном жирију у саставу Никола Кусовац и Миодраг Живковић, а глас публике, тј. посетилаца изложбе рачунаће се као глас трећег члана жирија.
Д. М

Ђерам, мој млађи брат
У малом ликовном салону
Културног центра Новог Сада
прошле недеље је отворена
изложба радова Милице Грбић из Панчева под називом
„Ђерам, мој млађи брат”. Како
је на отварању приметио Драшко Ређеп, уметница је кроз
33 ликовна огледа настојала

да нам приближи оно што је
најбитније за ово поднебље, а
то је вода. Део радова био је на
продају, а приход је намењен
изузетно талентованом дечаку
Душану Кртолици, који црта
животиње и жели да објави
своју енциклопедију са илустрацијама.
Д. М
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НАШ ГОСТ: КЕН ФОРИ, ГЛУМАЦ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ИКОНА ХОРОР ФИЛМОВА
ПОНОВО У ПАНЧЕВУ

„Невидљиви чувар”
Долорес Редондо

Светски познат амерички глумац Кен Фори, који је славу
стекао глумећи у хорор филмовима, готово месец дана је у
нашем граду био ангажован
на снимању научнофантастичног филма „Процеп” режисера Дејана Зечевића (српско-словеначко-корејскa копродукција, а један од продуцената је и „Тalking Wolf Productions” нашег суграђанина
Милана Тодоровића). Фори
тумачи главну улогу заједно
са словеначком глумицом Катарином Час, Драганом Мићановићем и Монтијем Маркамом. Сцене су снимане у нашем граду – у подруму Вајфертове пиваре и у Свилари, а
мањи део у Београду.
У каријери дугој више од четири деценије Фори је глумио у
више од осамдесет филмова и
ТВ серија, а широј публици је
познат по улогама у остварењима „Зора живих мртваца”, „Ноћ
вештица”, „Говорити у сну”,
„Зона мртвих”, „Мамула”... Глуму је завршио у Њујорку, а каријеру је започео на Бродвеју.
С Форијем смо разговарали
пре почетка снимања у камп
приколици паркираној у дворишту старе Свиларе. Љубазан, насмејан и шармантан,
глумац је потписницу ових редова изненадио мирном и сталоженом природом, с обзиром на то да у филмовима најчешће тумачи опаког момка,
полицајца или агента. Те улоге у потпуности одговарају његовом савршеном физичком
изгледу, за који може да захвали својим хобијима: боксу,
дизању тегова, сурфовању...
Иако не сме да открива много о филму, Фори нам је наговестио која је његова улога.
– Играм агента ЦИА који се
зове Џон Франсис Смит. На-

ређено ми је да дођем у Панчево и пронађем сателит који
се срушио. Тим који сам окупио покушава да сакупи потребне информације и податке и да сателит врати у Америку. Нажалост, појављују се
неочекивани проблеми и потешкоће којима се нисмо надали. При покушају да их превазиђемо, непредвиђене ситу-

ације нас мењају и ми постајемо веома чудни, пролазимо
кроз трансформације. Мислим да је то све што могу да
кажем... – опрезан је глумац.
Он често глуми у хорор
филмовима и сцене неретко
снима на застрашујућим и језивим локацијама:
– Трудимо се да на сцене
гледамо очима публике. Локација није посебно битна, јер
то може бити било где. Ви се
само прилагођавате, причате
причу која се одвија на одређеном месту: у соби, кући, у
фабрици, џунглама, или негде у авиону, свемиру... Где

год да се радња одвија, морате се прилагодити тако да то
буде што реалније за публику.
Овде смо снимали у подруму
некадашње фабрике пива, вероватно најстарије у Европи,
која изгледа веома рустично.
Међутим, публика ће видети
само причу која се одвија у
веома страшном и мистериозном подруму.

Филм „Процеп” није први
који Кен Фори снима у Србији. Глумио је већ у два српска
филма – „Зони мртвих” и
„Мамули” – и тако постао још
популарнији код нас.
– „Зона мртвих” је мој први
филм у Србији и тада сам први
пут радио с продуцентима Миланом Тодоровићем и Марком
Јоцићем. Сматрам да су они
веома талентовани и спремни
на сарадњу. За мене је то било
лепо искуство, надам се да ћу
снимати још филмова овде.
За српске глумце, режисере
и продуценте има само речи
хвале.

– Глумци на овом снимању
су међу најталентованијим,
најиновативнијим и најкреативнијим људима с којима
сам радио. Веома су вредни и
великодушни и било ми је јако лепо да сарађујем с њима.
У потпуности верујем да су
продуценти и редитељи осмислили и креирали филм на
који ћемо сви бити поносни.
Питали смо га да ли приватно воли да гледа хорор
филмове и да ли је због тога
одлучио да се бави баш тим
жанром.
– Не, никако. Волим добар
филм. Ако ме питате за омиљене филмове, нашло би се
неколико хорора, али било би
и других који нису тог жанра.
На пример, „Лоренс од Арабије”, стари вестерн „Добар,
лош, зао”, „Диван живот”,
„Мршавко”... Можда млађа
публика не зна о чему причам,
јер су то неки стари филмови
из тридесетих, четрдесетих
или шездесетих, али су сјајни.
Волим све жанрове, а имао
сам срећу да и сам будем део
неколико успешних филмова.
Истиче да је у Србији лепо
примљен.
– Волим Србију. Мислим
да је то једна веома занимљива и на много начина софистицирана земља. Једна
рурална земља, комбинација
људи који знају шта хоће, који су вредни, талентовани и
комуникативни. Мени се допада да будем међу таквим
људима. Панчево је леп град,
свиђа ми се што има реку и
уживао сам боравећи и радећи овде.
За крај је рекао да ће поносно и са задовољством доћи
на премијеру, у којем год делу
света она била.
М. Манић

ПРЕДСТАВА КОЈУ НЕ ТРЕБА ПРОПУСТИТИ

специфичностима појединих
раса. Глумци Александар
Срећковић Кубура и Маринко
Маџгаљ у монолошким формама (уз сонгове и музичке

ПРОТИВ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ „АВАЛА ФИЛМА”

Град изгубљених филмова
Културни центар Панчева подржао је кампању под називом
„Град изгубљених филмова”,
која се односи на продају „Авала филма” на аукцији заказаној за 22. април. Тим поводом
је у дворани Културног центра
у петак, 17. априла, приређена
пројекција филма „Биће скоро
пропаст света” Александра Петровића, који се сматра једним
од најзначајнијих остварења
насталих у продукцији „Авала
филма”. Уз то, у оквиру циклуса „Нови немачки филм – путујући биоскоп”, приређеном

од 18. до 21. априла, приказивани су инсерти остварења насталих у вишедеценијској продукцији „Авала филма”.
Кампању је покренула група
ентузијаста из Београда у знак
протеста због немара према југословенском културном наслеђу, залажући се за то да фирма
„Авала филм” буде национализована, а не приватизована. Синеасти подсећају на то да ће и
филмски каталог „Авале”, са
преко 200 играних и преко 400
документарних филмова, отићи у руке појединца.
Д. М.

нумере које је свирала Сања
Срећковић) тумаче ликове четрнаест различитих паса. Сваки од њих има свој нарочит
карактер и неки од њих су само смешни, а неки, као маестрално одглумљен ротвајлер
Бора, трагични су, несхваћени
и доводе публику до суза. Одговорност власника за добробит свог кућног љубимца истакнута је ненаметљиво, дискретно, тако да гледаоци сами
долазе до тог закључка слушајући ове исповести. Љубавне
приче и симпатије, туче због
љубави, зло „људи” који организују крволочне борбе паса –
само су неке од заступљених
тема. „Керови” су едукативни,
забавни и препуни неког ренесансног духа, карневализације и игре. Након изласка из
сале осмех дуго не силази с
лица, а многи ће вероватно и
променити начин на који посматрају псе (али и животиње
уопште). Глумци су више него

властитим породичним сабластима, Амаја ће покушати да улови ритуалног
убицу чија снажна психосексуална симболика подсећа на древно биће из баскијске митологије – басахауна. Док мистериозни
убица сеје лешеве по обалама реке, не дајући јој ни
тренутка предаха, Амаја
мора да се бори против љубоморе појединих колега,
сујеверног локалног становништва и мрачне тајне
која јој је обележила детињство, али се опет враћа,
као утвара, да је мучи.

Два најбржа читаоца који до среде, 29. априла, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које су ваше најмрачније утваре прошлости?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Невидљиви чувар” Долорес Редондо. Имена добитника
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Повратак природи

Завиривање у душу пса
Урнебесна, оригинална, дирљива и изузетно динамична
представа „Керови” редитеља
Ерола Кадића премијерно је
изведена у среду, 15. априла, у
дворани „Аполо”. Реч је о новом копродукцијском пројекту
панчевачког Дома омладине и
фирме „Yugoart”. Пре свега,
морамо рећи да се позоришни
комад који је у исто време и толико смешан и толико дубоко
хуман и инспиративан не виђа
често. Аустралијски писац, глумац и професор на позоришној
академији Кристофер Џ. Џонсон аутор je текста у којем се
без много патетике и моралисања завирује у свет паса, њихове мале радости, велике туге,
љубави, бриге, па и опсесије.
Кроз ову представу може се
много тога научити о псима и

Аиноа Елисасу је била друга жртва басахауна, мада
га штампа тада још није
тако називала. Нешто касније око лешева су почеле
да се појављују животињске длаке, остаци коже и
трагови који су тешко могли припадати људској врсти, и све то у некаквом погребном обреду прочишћења. Нека опака, прадавна
сила извирала је из земље
и као да је утиснула свој
белег на тела шипарица
исечене одеће, обријаних
стидних длачица и шака
постављених у положај Девице Марије.
На обалама реке Бастана, у долини Наваре, појавило се наго тело младе девојке. Околности тог убиства сличне су онима под
којима се један злочин већ
догодио месец дана раније
у околини.
Инспекторка одељења за
убиства регионалне полиције Амаја Саласар биће
задужена да руководи истрагом, која ће је одвести
натраг у Елисондо, малу
варош одакле је родом и
одакле се целог живота
трудила да побегне. Суочена са све компликованијим
последицама случаја и с

Немања Урошевић, новинар
одлично ушли у лик и душу
паса и куја, а поврх тога, чинило се да су се и сами лепо
забављали глумећи.
Према речима директора
Дома омладине Ненада Малетина, нова представа је инспиративна и гледаоци су лепо
реаговали на њу.
– Желели смо да направимо
нешто ново, за сву нашу публику и за све узрасте. Нешто
што ће нас много засмејати,
уздрмати, понекад растужити,
али и подстаћи да размислимо какви смо људи. Публика
је са одушевљењем прихватила представу и ми смо, као
продуценти, поносни и задовољни реакцијама. За мене
лично овај комад представља
у ствари причу, метафору и
истину о људским судбинама
и карактерима наших људских – пасјих живота, испричаних кроз псеће исповести.
Дом омладине Панчево сваке
године има своју позоришну
продукцију и то су углавном
студентске представе. Овог
пута се позоришна продукција
определила за професионалну
екипу групе глумаца и подржала је овај пројекат и комад,
који ће живети и играти у читавој Србији, а надамо се и у
региону – рекао је Ненад Малетин.
Он је додао да је цела екипа изузетно задовољна тиме
како је протекла премијера.
Наши суграђани ће поново
имати прилику да виде ову
представу у Панчеву након београдске премијере.
С. Ћ.

КЊИГЕ „за плажу” ће с доласком лепшег времена постати траженије. „Поранио
Милорад” Душана Недељковића је управо такво штиво.
На прилично интересантан
начин „повлачи” паралелу
између Александра, професора социологије на Филозофском факултету у Београду, и његовог аскурђела
Милорада, земљорадника из
шумадијског села Моравци.
Тема је за ове просторе актуелна, говори о нама какви
смо били и какви смо сада,
односно о нашем односу
према геј популацији и ситуацији у којој бисмо се нашли
да сазнамо да је неко од ближњих или да смо ми сами
хомосексуалне оријентације.
Када говоримо о „лакшем”
штиву, не треба заобићи ни
Бориса Дежуловића, колумнисту и аутора многих друштвено ангажованих текстова, у којима се тај новинар
позива првенствено на људскост и здрав разум. Његов
„Christkind” је роман који се
при крају читања испостави
као сјајан сценарио за филм
и не би ме чудило да једног
дана неко екранизује то дело. То је путовање кроз време и прича о злочину који
треба да спречи други злочин много већих размера.
ФИЛМ: Када већ говоримо
о седмој уметности, „конзумација” путем интернета је
неизбежна, јер телевизијски програм не нуди ништа

осим репризе репризиних
реприза, на шта сам посебно алергичан. Сигурно ћу
поново погледати „Ла мом”,
биографску драму о Едит
Пјаф. Режисер Оливије Дан
и Марион Котијар у главној
улози, након филма од скоро два и по сата, оставили
су ме без текста.
СЛОБОДНО ВРЕМЕ: Боравак у природи је нешто незаменљиво, бар за мене. Ускршње празнике сам провео у
шумадијском селу, радећи у
воћњаку. Мало је рећи да
сам се препородио и вратио
у Панчево растерећен. Када
већ помињемо наш град,
мислим да његова околина и
две реке могу бити адекватне за мали бег од реалности
у потрази за тишином. Вечито сам завидео људима који
имају чамац...

14

ДРУШТВО

Четвртак, 23. април 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА РЕВИЈА „ЗЛАТНЕ НИТИ СРБИЈЕ”

ИНСПЕКЦИЈА УТВРДИЛА БРОЈНЕ ПРОПУСТЕ У РАДУ АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО

Детаљи „Пасажа”

НЕДОМАЋИНСКО РУКОВОЂЕЊЕ УСТАНОВОМ
Градски буџетски
инспектор:
непоштовање Закона
о јавним набавкама
и Уредбе о буџетском
рачуноводству
Жељко Сушец:
одлука о евентуалној
смени након потеза
Тужилаштва

Модна ревија „Златне нити
Србије” ауторки Миланке
Берберовић и Ружице Ристић приређена је у петак,
17. априла, у Етнографском
музеју у Београду. Колекција која је представљена припремљена је у сарадњи с Горицом Ристић и панчевачком модном кућом „Пасаж”.
Присутни су имали прилику да виде моделе за жене и мушкарце уникатног
савременог дизајна, инспирисане деловима флоралних мотива народне ношње
разних региона у Србији.
Све оно што су некада носили српски домаћини, њихо-

ве жене, али и младићи и
девојке, ауторке су у сарадњи с Горицом Ристић „освежиле” савременим кројем,
сачувавши дух ношњи.
Јединство колекцији дали
су везени детаљи (чарапе,
појасеви, рукавице), као и
накит од филца, коже и гајтана, огледалца и позлаћени
накит од фузионисаног стакла у техници тифани.
Ревија је била хуманитарног карактера, те ће прилог
од улазница бити уплаћен
Дому за децу без родитељског старања „Драгутин Филиповић Јуса”.
Р. Т.

РЕПУБЛИЧКА СМОТРА

Успех „Микине школе”

Ученици ОШ „Мирослав
Антић” остварили су сјајан
успех на недавно завршеној
републичкој смотри ученика из техничког и информатичког образовања, одржаној прошлог викенда у Сомбору. Иван Вучковић је био
други, Искра Влајковић је
заузела треће место у дисциплини ваздухопловно

Извештај буџетске инспекције открива нове детаље
сивање тендера је 400.000 динара, што је супротно одредбама Закона о јавним набавкама.
Закуп локала од 1.000 евра
У записнику се наводи и да
Апотека приликом отварања
трију нових објеката није поштовала Закон о јавним набавкама јер није спровела тендер
за избор нових локација, те да
је руководство закључило уговоре са закуподавцима по ценама знатно вишим од тржишних. Тако је за пословни простор у Улици Ж. Зрењанина 43,
површине 60 квадрата, 1. новембра 2014. закључен уговор с
Миланом Бачујковим, по цени
од 400 евра месечно. Други је
потписан 9. октобра 2014. између Апотеке и Стојана Катан-

моделарство, а Стефан Михајлов се окитио бронзаном
медаљом у категорији ракетног моделарства.
Првог дана такмичења
ученици су решавали тестове знања, а другог су показали способност на полигону
спретности и у погађању
циља.
З. Ст.

ПИСМО ЧИТАОЦА

Наградити особље
Очне болнице
Неколико притужби на рачун рада особља у панчевачкој болници подстакло ме је
да изнесем и нешто сасвим
супротно томе, засновано
на личном искуству.
Наиме, прошле године
сам оперисао катаракту у
нашој Очној болници. Када
сам дошао, на спрату зграде
те установе добродошлицу
ми је топлим речима пожелела сестра Зорица. Након
обављања административних формалности та брижна медицинска радница
одвела ме је у собу у којој је
све блистало од чистоће и
белине. Већ наредног дана
успешно ме је оперисала
докторка Гордана Бабић,
која ми је, иако мало шкртија на речима, остала у сећању
као
вансеријски
стручњак.
У болници сам провео седам ледених дана; све то
време незапамћена кошава
није јењавала, а медицинско особље је чинило све да
не осетимо хладноћу, не-

Контрола наменског коришћења буџетских средства и
материјално-финансијског
пословања у 2014. години у
Апотеци Панчево почела је
19. фебруара, на иницијативу
градоначелника Панчева, a
завршена је 30. марта. Апотека је инспекцији доставила
велики број примедби на записник, које су одбачене. Извештај је ове недеље прослеђен и градоначелнику, а увид
у њега имала је и новинарка
„Панчевца”.
Документ садржи обиље чињеница које указују на пропусте у раду руководства Апотеке Панчево, као што су непримењивање Закона о јавним набавкама и трошење јавних
средстава која нису била предвиђена финансијским планом
Управног одбора. У извештају
се наводи и да „већи део рачуноводствених исправа нема
пријемни штамбиљ, те се не
може утврдити датум пријема
докумената и не могу се одредити рокови када је извршено
књижење, односно да ли су у
складу са Уредбом о буџетском рачуноводству”.
Буџетска инспекција је
утврдила, као и панчевачка

прекидно стављајући ћебад
на прозоре. Посебно ме је
одушевило када сам, тим
једним слободним оком,
опазио да сестре, премда им
то сасвим сигурно није дужност, помажу сервиркама
у трпезарији приликом прања судова.
Највећи утисак на мене је
оставила њихова пожртвованост, јер кад год би пацијент завапио да га нешто тишти, одмах би се створиле
са осмехом на лицу, спремне да помогну. Морам да
похвалим и амбуланту, која
беспрекорно функционише
захваљујући тиму предвођеном сестром Бранкицом.
Ипак, круна свега су лекари, пре свега поменута
докторка Гордана, која ми
је вратила вид, па због свега
тога предлажем Граду да
првом приликом награди
Очну болницу.
Било би више него заслужено...
Тома Здравковић
Старчево, Улица ЈНА 102

полиција, која је извршила
провере по налогу панчевачког Основног тужилаштва, да
је Апотека Панчево набавила
од фирме „Интерпо” 3.600
плишаних лоптица по цени
од 684 динара (укупно
10.264.697 динара) а да притом, како се наводи у извештају, не постоје докази о томе да је роба некоме продата,
испоручена или подељена у
рекламне сврхе. Такође, помиње се и фирма „Арс тонус”,
којој је Апотека платила
2.206.676 динара (укупан износ је 2.845.676 динара) за
различите услуге: термоформирања по облику производа
и сечење фолије, материјал
ПЕТ, испорука картона с термолепком за блистовање производа, услуге протокола, кетеринга, опреме, декорације и
пратећег рекламног материјала, „скенирање изложбеног
простора, процес бенцмаркинга у односу на конкуренцију, унапређење промотивно-изложбеног простора у
апотекама, креирање предлога визуелног идентитета
спољног дела апотеке и организација поводом отварање
апотеке ’Македонија’”. У извештају се закључује да за
услуге рекламирања није
спроведен поступак јавне набавке, а доњи лимит за распи-

чевића – о закупу пословног
простора у Македонској улици
31-а, површине 90 квадратних
метара, за месечну закупнину
од 500 евра. Трећи уговор о закупу локала закључен је 1. септембра 2014. између Апотеке и
предузећа „Беоток” д. о. о., у
Улици Вељка Влаховића 11-а,
површине 92,46 метара квадратних, за месечну ренту од
чак 1.000 евра.
Колико су цене наведених
закупнина високе, говори податак да на основу Одлуке о
пословном простору, магацинском простору и гаражама
града Панчева почетна цена
закупа пословног простора
базирана на тржишним ценама у првој зони износи 300
динара по квадратном метру,
у другој зони 200 динара и у
трећој зони 100 динара. То
значи да би цена локала у
Улици Жарка Зрењанина, ко-

ји се налази у првој зони, била
18.000 динара, а за пословни
простор у Македонској и у
Вељка Влаховића, који се налазе у другој зони, тржишна
цена би износила 10.000, односно 9.246 динара. У извештају стоји да је Давид Стокић, заменик директорке
Апотеке, изјавио је да су „вршене провере тржишних цена
локала”, али није могао да
обезбеди доказ о томе.
Судски спорови
Записник осветљава и друге
детаље који илуструју колико
руководство недомаћински
управља Апотеком Панчево.
Увидом у документацију уочено је да та установа из године
у годину повећава дугове према добављачима (31. децембра 2012. укупан дуг био је
555.249.601, а две године касније 682.747.633 динара). Такође, установа има пет судских спорова – за укупан износ од око 370 милиона динара. Апотека има и ненаплаћена потраживања од купаца у
земљи у износу од 114.920.491
динара, а највећа међу њима
има фирма „Велефарм холдинг у стечају” (108.426.272).
На крају извештаја руководству се упућује препорука да у
складу са управљачком одговорношћу, која је обавеза руководилаца свих нивоа као корисника јавних средстава, све послове обављају законито, поштујући принципе економичности, ефикасности и јавности,
као и да за своје одлуке одговарају ономе ко их је именовао.
Буџетска инспекција на
крају даје и предлог мера којима се Апотека обавезује да
пословне књиге води у складу
са Уредбом о буџетском рачуноводству и да у пословању
примењује одредбе Закона о
јавним набавкама. Такође,
Надзорном одбору, који према Статуту Апотеке Панчево
„врши надзор над радом и пословањем Апотеке” и обавезан је да подноси оснивачу годишњи извештај о извршеном
надзору, налаже се да у року
од 30 дана достави извештаје,
који локалној самоуправи нису поднети ни за прошлу ни за
претпрошлу годину, а нису
дати на увид ни буџетском
инспектору до краја контроле
инспекције у Апотеци Панчево. Исто тако Апотека, иако

ОДЛОЖЕНО САСЛУШАЊЕ
Како смо сазнали у Вишем јавном тужилаштву Панчево,
прво саслушање у поступку истраге против осумњичених у
случају Апотеке Панчево, заказано за прошлу недељу, одложено је због немогућности неких од њих и адвоката да
присуствују саслушању. Према речима Гордане Чолић, вишег јавног тужиоца, наредно саслушање биће одржано у
најкраћем могућем року.

има обавезу, није доставила
оснивачу план рада и финансијски план за 2014. годину.
Политичка одлука
С обзиром на то да је против
директорке Бранке Милојевић и њеног помоћника Давида Стокића панчевачко Више
тужилаштво покренуло истражни поступак због злоупотребе службеног положаја и да су
у извештају уочени велики
пропусти у раду Апотеке, питали смо градске челнике да
ли ће Град као оснивач установе и онај који именује директорку Апотеке реаговати.
Градоначелник Панчева Павле Раданов изјавио је за наш
лист да је евентуална смена
директорке Апотеке политичка одлука и да њу треба да донесу они који су је поставили.
– Одлуку о покретању иницијативе за смену директорке
Апотеке треба да донесе Главни одбор СНС-а, који ју је
предложио. Ја нисам члан тог
тела, а ни као градоначелник
немам овлашћења да постављам и смењујем директоре.
Сматрам да свако за кога се
докаже да је крив треба да одговара – рекао је Раданов и
додао да је примио записник
и проследио га тужилаштву.
На питање да ли ће се Градски одбор Српске напредне
странке састајати и изјашњавати о том питању, Жељко Сушец, председник ГО СНС-а,
рекао је:
– Сачекаћемо одлуку Тужилаштва. Ако буде било основа,
Градски одбор ће покренути
иницијативу за смену по хитном поступку. Ми у СНС-у
сматрамо да свако ко крши закон, треба да одговара, а према
нашим члановима смо још ригорознији. Нико од њих ко крши закон неће бити заштићен.
Он је одлуку градоначелника да пошаље буџетску инспекцију у Апотеку оценио
као „лудост” и додао да за то
није било основа будући да
„Апотека није корисник буџетских средстава”.
Према Статуту Апотеке,
Надзорни одбор контролише
пословање и рад установе, а о
томе да ли је надзор вршен и
на који начин с обзиром на
пропусте у пословању, разговарали смо и с председником
тог тела Милошем Ајкалом,
кога је делегирао Град. Он је
рекао да због кратких рокова
није у могућности да нам да
изјаву, али је казао да ће радо
одговорити на сва наша питања за наредни број „Панчевца”. Додао је да чланови Надзорног одбора не виде никакав
проблем у пословању Апотеке
и да ће се то тело, заједно са
Управним одбором, ове недеље састати како би се изјаснили о писањима у нашем листу.
И. Предић

Четвртак, 23. април 2015.
automobilizam@pancevac-online.rs
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ЖЕЉА ДА СЕ ПОБЕДИ „ФЕРАРИ”

МАЊЕ ОД ДВА ЛИТРА

Створен за „Ле Ман”
Најбржи аутомобил
шездесетих
Историја „форда ГТ 40” почела је шездесетих, у време када
су откривена невероватна возила, која су била боља од већине аутомобила на готово
свим тркама у свету. Јуна
1962. Хенри Форд Други је
желео своју компанију да уведе у свет мото-спорта и постане лидер, а један од приоритета је био освајање титуле на
престижној трци „Ле Ман”.
На том можда најпрестижнијем такмичењу тада је убедљиво најбољи био „Ферари”.
Пројекат развијан у Европи
Да би „Форд” био у стању да
победи „Ферари”, његов аутомобил је морао да достигне
брзину од 320 километара на
час и да притом буде квалитетан да издржи 24 сата такве
вожње. Мотор је морао да буде смештен иза возача, а као
инспирација је служио модел
„ферари 250 П”, победник трке „Ле Ман” 1963. године.
Од самог почетка је одлучено да аутомобил буде раз-

вијан у Европи пошто у Америци нису постојале компаније које су се озбиљније бавиле „Ле Маном”. У својој
историји „форд” није успео
да победи ни „корвету”, тако
да је победа над „фераријем”
изгледала као чудо. Међутим, на Фордову срећу, компанија је већ сарађивала са
америчком легендом Керолом Шелбијем, који је имао
„рецепт” за победу.

Наиме, на поменутој трци
1959. Шелби је био један од
возача победничког тима
„Астон Мартин” и унапред је
имао план како да тријумфује
над Италијанима.
За развој модела ГТ40 Форд
је изабрао Велику Британију.
Поред осталих, у тим је стигао и Џон Вајер, који је сарађивао са Шелбијем током
1959. године, када је са „Астоном Мартином” освојен „Ле
Ман”. Потрага за партнером с
којим ће радити на новом моделу почела је нешто раније, а
разматрала се сарадња с компанијама: „Лотус”, „Лола” и
„Купер”.
Избор је на крају пао на
„Лолу”, јер је тај произвођач
користио „Фордов” мотор В8
у моделу „мк 6”. Поменути аутомобил је био веома напредан у то време иако није имао
неког успеха, а занимљиво је
да је „мк 6” изгледао веома
слично као и будући ГТ40.
Као тест-возач се запослио
Брус Мекларен, а за дизајн је

био задужен посебан тим у
Мичигену.
Трећа срећа
Под вођством Еугена Бордината тим је осмислио посебан
дизајн, какав се раније није
виђао. Висина возила је била
само 40 инча (1,02 метра), по
чему је ГТ40 и добио име. Испод хаубе је био мотор В8 запремине 4,2 литра, позајмљен
из модела „ферлајн”, који је
развијао 350 коњских снага.
На тестовима је Мекларен успео да достигне брзину од чак
336 километара на час, што је
било брже од било ког икада
направљеног „ферарија”.
Возила су тестирана само
неколико месеци пре трке и
испоставило се да аутомобили
имају проблеме који нису могли да се реше у тако кратком
року. Коначно, 20. јуна 1964.
дошао је тренутак који је Хенри Форд дуго чекао – дан трке.
Велика очекивања се, на жалост екипе „Форда”, нису
остварила. Механички кварови, као пожар на једном од болида, спречили су Американце да тријумфују. Сличан сценарио се догодио и следеће године, а мало је рећи да је Хенри Форд био разочаран.
Ипак, одлучио је да „форду”
ГТ40 да још једну шансу и учествује на трци у Француској и
1966. Тек у трећем покушају
Форд је остварио свој сан – победио је неприкосновени „Ферари” и екипа је заузела прва
три места. Модел ГТ40 данас
представља вредан колекционарски примерак у гаражама
љубитеља олдтајмера. У част
тог аутомобила фабрика је
2003. произвела ограничени
број модела ГТ, који је модернија верзија возила из шездесетих, а до 2006. године је направљено 4.000 примерака.

Ауто-карта је с појавом савремених видова навигације практично престала да се
користи, а прву мапу је направио Ренд Мекнели још
1927. године.
Заштита животне средине и
жеља за уштедом енергије
подстакле су компанију
„Рено” да између 1973. и
1979. године развије прототипове „ив” и „веста”. Дизајн аутомобила је смањио

аеродинамички коефицијент за 40 одсто, а при просечној брзини од 100 километара на час возила су трошила 1,8 литара горива на
сто километара, што их сврстава у најекономичније аутомобиле на свету.
Производна цена модела
„бугати вејрон” била је виша
од продајне, тако да је с продајом сваког аутомобила фабрика била практично на губитку.

- - - - - - - САВЕТИ - - - - - - -

ОДРЖАВАЊЕ ФЕЛНИ

- - - - - - - - - - - - „АУТОРЕМОНТ ПИВАШЕВИЋ” САВЕТУЈЕ - - - - - - - - - - - -

КОНТРОЛА И ЗАМЕНА УЉА У МЕЊАЧУ
О уљу у мењачу и диференцијалу се не води рачуна као о
моторном, иако би требало
подједнако обратити пажњу
на стање и ниво оба. За подмазивање зупчаничких преносника моторних возила
(мењача и диференцијала)
развијена је посебна класа
уља, за разлику од зупчаничких преносника (редуктора) у
индустрији, због другачијег
карактера оптерећења, а битно се разликују и услови експлоатације.
Задатак зупчаничких преносника, мењача и диференцијала јесте да пренесу снагу
мотора на осовине и точкове
возила. Притом су зуби зупчаника изложени екстремно високим притисцима, а највећи
се јављају при старту и заустављању возила.
Развој моторних возила иде
у правцу све већих снага и боље стартности, а последица
тога је појава већих сила клизања, односно виших радних
температура на зупчаницима
мењача и диференцијала –
тврде сервисери из „Ауторемонта Пивашевић”.
Подмазивање преносника у
овако строгим условима рада
могу задовољити само мазива
произведена на основу висококвалитетних базних уља и
адитива који се налазе у уљима. Адитиви који се користе
за производњу ових уља су:

Страну припремио

Немања
Урошевић

адитиви за заштиту од корозије и рђе, адитиви за заштиту
од високих притисака и хабања, адитиви за побољшање
тачке стишњавања, адитиви
за заштиту од оксидације, деактиватори метала, адитиви
против стварања пене и модификатори трења.
Задатак уља за зупчаничке
преноснике јесте смањење
трења и хабања, хлађење, одвођење честица метала и нечистоћа из контактних зона и
заштита од корозије – кажу у
„Ауторемонту Пивашевић”.
Уколико ниво уља опадне или
оно изгуби своје својство, постоји велика могућност да се
склопови греју, што може довести до оштећења семеринга
и губитка уља. У оваквим
условима мењач ће тешко
функционисати, а уколико се
одмах не посети сервис, постоји велика могућност да се
склоп знатно оштети, па је потребна репарација или замена, што је прилично скупо.
Не досипајте било какво
уље. За избор уља су неопходни подаци о вискозности и

подаци о квалитету уља, односно о његовим радним особинама, а при избору ће вам помоћи сервисери. Стручна лица у опремљеним сервисима
упућенија су у препоруке произвођача возила које се одно-

се на вискозне САЕ градације
и одговарајуће АПИ ГЛ категорије. Препорука техничке
службе „Ауторемонта Пивашевић” јесте да приликом редовних или ванредних сервиса инсистирате на контроли
нивоа уља, а када приметите
масну флеку испод возила, да
благовремено реагујете како
не би дошло до додатних непотребних трошкова. Сви корисници који држе до техничке исправности својих возила
могу се обратити „Ауторемонту Пивашевић”, који ће без
надокнаде проконтролисати
доњи построј возила, као и
ниво и квалитет уља у мењачу
и диференцијалу.
ЧУВАЈТЕ НОВАЦ И
НЕ ЗАГАЂУЈТЕ ОКОЛИНУ!

Поставите питање сервисерима „Ауторемонта Пивашевић”
на: automobilizam@pancevac-online.rs, а одговор прочитајте
у наредном броју.

Да бисмо сачували фелне
од нечистоће с коловоза и
прашине с кочионих облога, потребно је редовно их
одржавати, а то је најбоље
радити ручно, и то пре свега
меканим четкама и сунђером. Најважније је прво добро опрати грубу прљавштину, без сунђера.
Од помоћи могу бити
производи за чишћење фелни који омогућавају брзо
растварање прљавштине.
Међутим, треба користити
средства која не садрже киселину и каустичну соду,
због абразивног ризика и
корозије. О квалитету и намени производа за чишћење
посаветујте се с продавцем
у специјализованим продавницама, који ће препоручити адекватан производ.
Након чишћења је препоручљиво ставити на фелне
заштитни премаз, који ће
он конзервирати точкове
током целе сезоне, а уједно
ће омогућити касније лакше чишћење пошто сва прљавштина остаје на њему.

Квалитетан восак остаје око
шест месеци на фелнама и
подноси температуре изнад
400 степени.
Не препоручује се да фелне перете у ауто-перионицама, које користе абразивне производе. Наравно, лоши путеви и ударне рупе су
главни узроци механичког
оштећења или кривљења
фелни. Ако икада уочите да
је фелна ударена налетом
каменчића или од ивичњака, рупу што пре попуните
одговарајућом оловком за
уклањање огреботина.
Драстично оштећен наплатак пре свега није у балансу и
опасан је за вожњу јер може
пући при следећем већем оптерећењу оштећеног места.
Осим тога, често можемо
осетити вибрације и трешење
у вожњи, што може изазвати
непоправљиву штету на вешању возила. Тада је потребно посетити специјализоване
вулканизере. Оштећења морају да се поравнају и заваре
уколико је потребно, а точкови да се поново балансирају.

ВАШЕ ВОЗИЛО ЗАСЛУЖУЈЕ НАЈБОЉЕ
Велики и мали сервис, као и друге
преправке по СНИЖЕНИМ ценама у
нашем овлашћеном сервису. Искористите најповољније цене за преко 90
позиција ОРИГИНАЛНИХ резервних
делова!
„Фијат пунто класик” 1.2 8В:
– филтери и уље 6.690 РСД
– велики сервис 11.190 РСД
– диск-плочице 3.390 РСД
– квачило 12.990 РСД
– амортизери 11.890 РСД
„Фијат пунто класик” 1.3 МЈ:
– филтери и уље 10.490 РСД
– диск-плочице 3.890 РСД

– квачило 14.100 РСД
– амортизери 11.890 РСД
Замена сета зупчастог каиша с пумпом
за воду по цени од 15.831 РСД за моделе „фијата” и „ланче”:
– „стило” 1.9 ЈТД 8В
– „пунто” 1.9 ЈТД 8В
– „мултипла” 1.9 ЈТД 8В
– „добло” 1.9 ЈТД 8В
– „страда” 1.9 ЈТД 8В
– нови „браво” 1.9 ЈТД 8В
– „мусо” 1.9 ЈТД 8В
– „либра” 1.9 ЈТД 8В
АКЦИЈА ТРАЈЕ ДО ИСТЕКА ЗАЛИХА!
ЗАКАЖИТЕ СЕРВИС НА ВРЕМЕ!

Покровитељ стране

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
065/987-27-24
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ВОЛВО В 40, фул опрема,
ал. кожа, повољно, хитно.
062/305-424. (194421)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ВЕКТРА 18 и, 1991. годиште, регистрован 2016,
гас, бензин, 900 евра.
064/144-93-43. (СМС)
ТВИНГО 2002. годиште, у
одличном стању, 1.600
евра,
регистрован.
063/777-28-66. (194319)
ОПЕЛ астра 2007, класик
Г, твинпорт, 1.598 цм3,
103 кс, прешао 80.300 км,
први власник, гаражиран.
063/309-805. (194343)

marketing@pancevac-online.rs

ОПЕЛ кадет караван,
1990, бензин, гас, нерегистрован, исправан, 350
евра.
066/367-717.
(194362)
ФИЈАТ пунто, стило, мултипла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома у
деловима, најповољније,
сви мотори и модели.
063/289-350. (194365)

ЈУГО 45, 1996. годиште,
регистрован,
власник,
солидан, без улагања.
064/446-22-01. (194393)

ПРОДАЈЕМ
мерцедес
123, 200 Д. 013/345-310,
062/101-29-01. (194482)

МЕРЦЕДЕС 12-13, камион, 1987. годиште, кипер,
регистрован до августа, у
раду, повољно. 064/30333-44. (194359)

АУТО-КОД
кључеви,
поправка
даљинаца,
„Кључ сервис”, Светог
Саве 14. 065/282-88-28.
(94485)

МИЦУБИШИ каризма,
1998. годиште, регистрован до новембра, гаражиран, клима. 064/125-23-22,
062/863-76-72. (194484)
НА ПРОДАЈУ опел вектра, 1991. годиште, нерегистрован. 063/119-4677. (194465)
КОМБИ застава ривал
ТД, 2004, повишен, продужен, тек регистрован.
060/028-14-80. (194462)
ГОЛФ 2 дизел, регистрован до 20. марта 2016.
063/388-090. (194401)
АЛФА ромео 156, 2001.
годиште, гаражиран, у
одличном стању, регистрован до 22. јануара 2016.
064/234-37-72. (194418)

ФИЈАТ пунто гранде,
2005. годиште, одличан,
регистрован до 4. јануара
2016.
065/449-87-75.
(194506)
ГОЛФ 2 дизел, 1987. годиште, није регистрован, 5
В, 550 евра, хитно.
065/557-81-42. (194533)
СТИЛО 1.9, мултиџет,
2002, троја врата, абарт
опрема, кожа, дигитална
клима. 064/130-36-02.
(194861)
СТИЛО 1.9, мултиџет,
2002, петора врата, сва
опрема,
повољно.
064/130-36-02. (194861)
ОПЕЛ зафира 1.6, метан,
2002. годиште. 064/07115-42. (194839)
БЕВЕРЛИ 200, 2002.
годиште. 061/254-73-76.
(194839)
БЕВЕРЛИ 500, скутер,
2006. годиште. 064/08552-38. (194839)
РЕНО меган, 2001, 1.6,
бензин, гас. 061/254-7376. (194839)
ЛАНЧИЈА либра 1.9 Д,
2003. годиште, одлична.
064/085-52-38. (194839)
ПАСАТ Б 3, 1991, лимузина, 650 евра, фиксно.
061/664-39-26. (1948449
ФИЈАТ браво, 1.6, 1996.
годиште, секвент плин,
цена 850 евра. 063/257191. (194814)
ОПЕЛ зафира 2001. годиште, регистрован до маја
2015, 2.0 Д, 2.300 евра,
хитно.
060/131-36-05.
(194812)
АСТРА Г караван, 2001.
годиште, регистрован до
новембра 2015, 1.800 цм3,
92 кв, бензин, плин, 1.900
евра, хитно. 069/370-5860. (194812)
ПРОДАЈЕМ корса 1.2, 16
В, 2003. годиште. Тел.
064/651-16-22. (194755)
ЈУГО корал 1.1, 2002.
годиште, црвен, атестиран плин, власник, одличан.
064/142-55-93.
(194760)
КАДЕТ лимузина 1990.
годиште, нерегистрован.
063/812-65-20. (8194763)
ЗАСТАВА 101 скала,
2005. годиште, нерегистрован, у одличном стању.
065/526-36-38.
(194781)

МЕРЦЕДЕС 123, 200 Д,
1983. годиште, добар,
регистрован до 14. децембра 2015, нове гуме. Тел.
063/372-162.
ПРОДАЈЕМ
ситроен
ксантија, 1977. годиште,
може и замена. Тел.
060/518-75-77. (1904611)
ТОЈОТА корола, 2002.
годиште, бензин, гас,
2.200 евра. 063/233-440.
(1946211)
ОПЕЛ зафира 2002,
дизел, регистрован, седам
сед. 3.000. 063/233440.(194621)
ПРОДАЈЕМ заставу 101,
2004. годиште. 069/54317-51. (194672)
НА ПРОДАЈУ југо корал
1.1,
2002.
годиште.
065/515-17-26. (194684)
ТОМОС аутоматик, тек
регистрован, добар, повољан.
063/855-92-70.
(194635)

АЛФА ромео 166, 2002.
годиште, 2.0, 150 кс, бензин, гас, 177.000 км,
2.000 евра. 064/166-4649. (194801)
ГОЛФ 2, 1985. годиште,
регистрован. 064/204-9097. (194739)
ФИЈАТ пунто, 2001, 1.2, 8
В, регистрован, одличан,
1.600 евра. 063/289-350.
(194564)
КАМИОНЧИЋ застава
ривал ивеко, година 1992.
Тел. 063/372-162, исправан, нове гуме, вози Б,
нерегистрован.
ФОРД фокус 1.8 ТДЦИ,
караван, 2003. годиште,
регистрован до 24. априла 2016. Тел. 063/372162.

АУТО-КЛИМЕ, за све
типове возила, сервисирамо и пунимо гасом,
новијом
дигиталном
машином, комплетно са
заменом уља и УВ бојом,
2.500 динара. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (194681)
ЈУГО 55, 1989. годиште,
бензин, плин, регистрован, 350 евра. 060/14054-44, Дуле. (194708)
ПРОДАЈЕМ скутер кивеј
матрикс 50, 50 цм3, 2009,
регистрован. 064/351-1173. (194513)

ВОЗИЛА

МАШИНЕ

ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправних, исправних, хаварисаних и других возила, продаја половних, резервних
делова. 069/203-00-44,
064/552-31-19 . (194180)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила
од 80 до 400 евра, продаја
половних
резервних
делова.
066/409-991,
063/782-82-69. (194180)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, плаћем
по договору, од 80 до 700
евра.
062/193-36-05.
(194836)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (194531)
КУПУЈЕМ све врсте
половних, хаварисаних и
страних возила и продајем резервне делове.
063/110-68-87. (194662)

ЧЕТВОРОРЕДНИ шпартач с кутијама за ђубре.
064/303-28-94, Качарево.
(194332)
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КАУЧ и фотеља 2000, сто
+ четири столице 4.000,
соларијум 50 евра, фрижидер 4.000. 064/354-7123. (194491)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ мотокултиватор ИМТ 504, с плугом.
Тел. 251-68-44. (194497)

ПРОДАЈЕМ половну столарију и пећ за пецива и
ламелни паркет. 062/85248-50. (194552)

КУПУЈЕМ неисправну
ходну култиватор за делове.
060/133-66-86.
(194858)

ГАРАЖЕ

ШПОРЕТ алфа 9, фрижидер, замрзивач, вешмашина, регал, трпезаријски сто са столицама,
ормани, разни лежаји,
сточић, комоде. Тел.
063/861-82-66. (194570)

ГАРАЖА на Содари, Савска улица, екстра положај.
063/309-805.
(194343)

ПРОДАЈЕМ
повољно
немачку (собну) фитнес
справу за разгибавање
тела.
064/122-64-84.
(194573)
ТВ панасоник Е 72, санио
Е 54, екстра стање.
064/586-85-00. (194636)

ЦИГЛА великог формата,
бибер цреп. Тел. 065/87229-68. (194305)

ПРОДАЈЕМ рачунар пентијум 4. 065/583-38-53.
(194538)

ПРОДАЈЕМ улазна врата
метал-стакло + венецијанер и два прозора.
063/262-127. (194357)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. Тел. 25205-10,
063/703-76-07.
(194701)

ДЕБЕЛЕ свиње до 150 кг,
Банатски Брестовац. Тел.
626-893, 063/155-80-89.
(194346)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1, преко пута
„Фабег” апотеке. 064/14555-09. (194663)

ТВ лед, 42 инча, фул ХД и
филипс амби лихт, 37
инча.
060/169-33-53.
(194766)

ДЕТЕЛИНА,
Јабука,
Машинска 10, 130 бала,
хитно. Гојко. 065/544-6733. (194767)
ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, сони телевизор
72, сони плејстејшен 2
слим, кућни биоскоп
фуего.
060/550-04-32.
(194772)

КАМИН блист ромео
тучани, коришћен четири
зиме, исправан, 15.000.
063/808-95-53. (194614)

АПАРАТИ

ЛЕНОВО 6570 лаптоп три
године, сви рачуни, легализован виндовс, оригинално упакован. 064/20630-24. (194818)

ПРОДАЈЕМ пластични
чамац тител специјал 80
и мотор џонсон 6 кс.
060/525-00-37. (194765)

ПРОДАЈЕМ
кухињу,
замрзивач, плински шпорет, стилски креденац и
шминкерицу. 063/18208-95, 335-930. (194751)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
на Котежу. 063/122-5522. (194860)

ПРОДАЈЕМ
неупотребљаван нов телевизор
беко, екран 55 цм, цена
5.000
динара.
Тел.
013/251-40-97. (194029)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КАЗАН за ракију, ложишта, дна, табарке, луле,
мешачи.
331-586,
063/805-74-60. (192454)
ПЕЛЕТ 100 посто буква,
преостала
количина.
065/251-03-57. (193411)
БЕТОНСКИ блокови од
30 до 65 динара, ЗТР
„Луна Плус”, Црепаја.
069/275-73-94. (193777)
РАСАД паприка, парадајз, краставац, продајем.
064/143-50-23, 062/16570-20, 626-285. (194176)

ШЛАЈФЕРИЦУ за паркет,
шлајферице за терацо,
дизалицу грађевинску,
вибратор за бетон, вагу
500 кг. 064/810-30-91.
(94356)
КОРИШЋЕНИ очувани
прозори са шалонима 180
х 140, 160 х 140, 140 х
140, балконска врата 80 х
220.
013/371-574,
062/121-01-48. (194362)
ПРОДАЈЕМ родно дрво
лимуна,
повољно.
064/286-18-51. (194375)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, мини-кухиња, 10.000,
нова. 063/773-45-97, 371568. (194580)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке.
013/632-145,
060/500-30-91. (194584)
ПРОДАЈЕМ брачни кревет с душеком и угаону
гарнитуру. Тел. 063/87588-83. (194597)
ПРОДАЈЕМ радни сто,
дечји креветац, колица за
близанце, брачни кревет.
063/815-69-35, 013/352292. (194675)
ПРОДАЈЕМ троседе, каучеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + ормани,
орман трокрилни, орман
двокрилни, гарнитуре,
мојца фотеље, витрине,
комоде, сто + четири столице, сто + шест столица,
спаваћа соба комплет,
кухиње,
комбиновани
фрижидер, фрижидер,
замрзивач, дечја колица,
телевизоре, двоседе, ел.
шпорет, ТА пећи, машину
за веш, суђе, тепихе,
разно. 063/107-78-66. (ф)

ПРОДАЈЕМ гробно место
на Старом православном
гробљу.
063/234-857,
013/377-321. (194480)
ВЕШ-МАШИНА горење,
61061, у добром стању,
110 евра. 061/689-30-03.
(194402)
ХИТНО и повољно продајем цептер биоптрон лампу, малу. 064/280-30-35.
(194417)
ПРОДАЈЕМ
кукуруз,
јечам и жито. Доносим на
кућну
адресу.
Тел.
064/129-45-43. (194413)

НА ПРОДАЈУ четири
крупне шиљеганице, расе
сремска цигаја. Тел.
063/167-16-99, Панчево.
(194689)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет и трпезаријски
сто
са
столицама.
063/430-419. (194432)
500 комада беле фасадне
цигле, 30 м подних керамичких
плочица.
064/221-36-12. (194447)
ЛУКОВИЦЕ кале, за преко 100 комада попуст.
060/028-14-80. (194402)
ПРОДАЈЕМ дебелу свињу, може и полутке. 619329. (194492)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2,80 мотор меркур, 40 кс.
060/312-90-00. (194704)
БИБЕР цреп на продају,
без кљуна за фасаду.
064/149-24-70. (194723)
СТО кухињски, 2.500,
собни 1.500, тросед,
тепих,
хармоника.
063/874-57-56, 064/15797-07. (194726)

ПРОШЛОГОДИШЊИ
јарићи и свиње мангулице. Тел. 062/431-815.
(194673)
ПРОДАЈЕМ
шиваћу
индустријску
машину
ибердек, маузер специјал, повољно. 063/801-2715. (194683)
НА ПРОДАЈУ регал, кревети, замрзивач, витрине,
телевизори, сто + столице,
баштенске столице, шанк
столице, шпорет, фрижидер, ормани, француски
лежај, Симпова гарнитура, угаона гарнитура, пластичне столице, бутан
боца, мали шпорет на
бутан, ципеларник, собни
тренажер, судопера, канабе, старинска преслица,
књиге.
064/155-38-13,
060/055-38-13. (194667)

СТАЈСКО ђубре, у великим количинама, на продају, погодно за баште,
воћњаке. 063/167-16-99,
Панчево. (194689)

АУТОМАТИК томос у
одличном
фабричком
издању као нов, продајем.
063/122-55-22. (194735)
ПРОДАЈЕМ дрва за огрев.
064/122-69-78. (194842)
ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, сушилице, шпорети из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(194849)
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ПОНУДА

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за лио
јастуке. 062/974-14-04.
(194476)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину,
шпорет
електрични.
Мића,
013/346-790, 064/129-7360. (194837)

КУПОПРОДАЈА ремонтованих ТА пећи, достава,
монтирање, гаранција,
110 евра. 062/974-14-04.
(194476)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ
полован
регал,
веш-машину,
кухињске елементе и
остало
покућство.
060/373-77-17. (194809)
ПОЛОВАН намештај из
увоза, продаја. 065/438-7539, 013/412-158. (194816)
ПРОДАЈЕМ врло квалитетан апарат за воду, 50 евра.
061/110-98-10. (194817)
ЧАМАЦ с кабином на
продају,
650
евра.
061/611-12-90. (194823)
АНТИДЕКУБИТНИ
мадрац с компресором,
80 евра. 061/611-12-90.
(194823)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе,
старе
каблове и остали метални
отпад.
060/521-93-40.
(194460)
КУПУЈЕМ
очувано
покућство, плинске боце.
061/137-98-10. (194768)
КУПУЈЕМ стари стилски
намештај и остало покућство. 063/182-08-95, 335930. (194751)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике,
сатове, стари новац, флаше сифон соде, бижутерију, фигуре и остало.
335-974, 063/705-18-18.
(19475)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ плац на старом Тамишу, започета
кућа, има воћњак, повољно.
061/162-50-25,
063/205-408. (194322)
ПРОДАЈЕМ
кућу
у
Вршцу, ужи центар града,
стамбени простор 70 м2,
гасно
грејање,
цена
16.000
евра.
Тел.
013/341-984. (194327)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 7 ари, 80 м2 стана,
струја, вода, заграђен.
063/841-16-27, 063/83737-71. (194358)
КАЧАРЕВО, кућа 150 м2,
спрат, усељива, може
замена за стан у Панчеву,
27.500. Тел. 064/271-7467. (194369)
КУЋА, Тесла, 100 м2, 4,5
ари, 55.000; центар 100
м2, 4 ара, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (194341)
ШИРИ центар, кућа старија, новија, 6 ари,
40.000, замена мањи
стан. „Гоца”, 063/899-7700. (194341)
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КУЋА у Војловици 100 м2,
комплетно сређена, плац 12
ари, 45.000 евра, власник.
063/801-56-63. (194468)
ХИТНО продајем кућу у
Долову с помоћним објектима, одмах усељива.
062/176-94-86. (194481)
ПРОДАЈЕМ кућу спратну
у Баранди, на 13 ари плаца. Тел. 401-213. (194495)
ХИТНО, повољно продајем плац и кућу, Банатско
Ново Село. 062/504-504.
(194496)
ПРОДАЈЕМ плац на
Караули, од 60 ари или од
30 ара и од 15 ари.
064/415-97-83. (194499)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру Панчева. 064/488-3839. (194509)
НА ПРОДАЈУ викендица
код „Горан стакла”, површине 17 ари, струја, вода,
површина под воћем,
хитно, повољно, 14.000
евра.
064/139-83-92.
(194512)
НА ПРОДАЈУ кућа 62 м2,
помоћни објекти 12 м2,
окућница 43 ара, струја,
вода, њива 44 ара, 13 м2,
на парцели 2,263, Војловица, све у комаду. Хитно, повољно, 18.000 евра.
064/139-83-92. (194512)
КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, плац 4 ара, грађевинска дозвола. 065/258-8777. (194502)
КУЋА, Тесла, 4,29 ари
плац, две стамбене јединице, 52.000, договор.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (194520)
КУЋА, Стрелиште, 5 ари,
200 м2, новија градња,
75.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (194520)
КУЋА, нова Миса, нова,
незавршена, 220 м2,
40.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (194520)
КУЋА, Цара Душана, 4,5
ари плац, 120 м2, 65.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (194520)

КРАВАТЕ, италијански
дезени,
на
продају.
061/611-12-90. (194823)
ТОВНЕ пилиће, живе,
продајем. 064/404-73-04.
(194826)

МОТОКУЛТИВАТОР
купујем, дизел, или томо
винковић. 064/144-36-03.
(194730)

ШИРИ центар, 100 м ,
незавршена,
25.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(194341)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ВЕЛИКИ избор кућа, Панчево и околна села. „Гоца”,
063/899-77-00. (194341)

ПРОДАЈЕМ велики плац
или више мањих, Старчево, Лењинова –Панчево.
Тел. 063/311-920. (СМС)

НА ПРОДАЈУ кућа на 4
ара у Панчеву, 13 х 10 м,
с поткровљем и излазом
на Тамиш, Д. Туцовића
117. Тел. 064/914-73-65.
(194397)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, долазим. 061/20626-24. (194188)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, веш-машине, долазим.
064/484-13-76.
(194188)
КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, старо гвожђе,
акумулаторе.
061/322-04-94. (194188)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, сатове,
новац, сифон флаше,
фигуре, остало. 335-749,
063/705-18-18. (194206)
КУПУЈЕМ
очувано
покућство, плинске боце.
061/137-98-10. (194275)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (194086)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете... 013/233-35-01,
064/265-82-98.
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ПРОДАЈЕМ кућу, две
стамбене јединице, плац
7 ари, ЕГ, легализована.
064/066-78-43. (193514)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
близу
центра.
063/706-50-05. (193883)
ПРОДАЈЕМ у Добрици
стамбено-пословни простор, 42 + 30 м2, у
општинској згради. Цена
7.000 евра, власник.
063/733-44-71. (193847)
ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14 ари плаца, Војловица.
Тел.
063/778-48-35.
(193961)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, код Спортског центра, 54.000 евра. 062/320929,
063/289-968.
(194304)
НОВА Миса, кућа, Осоговска, 240 м2, 2,3 ара
плаца, три нивова, продајем. Власник. 063/826-9709. (194307)
12 АРИ, викендица, под
воћем,
на
продају.
063/702-06-67. (194310)

КУЋА на продају, Синђелићева 111, стамбеног
простора 160 м2, плин,
санитарна вода. 013/354931. (194406)
ПРОДАЈЕМ кућу, башту,
пратеће објекте у Војловици. Тел. 064/246-15-60.
(194439)
ЗЛАТИБОР, три ара плаца, темељ, струја, вода,
папири. 060/312-90-00.
(194428)
УЛИЧНИ део куће у
заједничком дворишту,
120 м2. 060/034-86-35.
(194459)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Котежу 1, 109 м2
+ 80 м2. Тел. 322-824,
064/320-85-47. (194488)
ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у Старчеву.
064/147-31-75. (194486)

ТОПОЛА 85 м2, колски
улаз, 15.000. „Ћурчић”,
063/803-10-52. (194564)
ПРОДАЈЕМ три ланца
земље, близу нове Мисе и
близу „Секиног салаша”.
064/078-69-06. (194550)
ХИТНО продајем 28,5
ари, њива треће класе,
војловачки рит. 064/98899-10,
013/346-845.
(194615)
ПРОДАЈЕМ новију кућу,
Горњи град, 60.000 евра,
договор.
„Весна
2”,
066/937-00-13. (193620)

ПРОДАЈЕМ плац на Старом Тамишу, повољно.
063/870-69-20. (194542)
2

КУЋА нова, 200 м , Новосељански пут, 34.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (194546)
КУЋА 112 м2, Баваништански пут, 10 ари,
40.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (194546)
КУЋА, стара Миса, одвојена, два стамбена простора.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (194546)
КУЋА на продају, Старчево, спратна, 36.000 евра.
013/347-726, 063/193-7840. (194528)
КОТЕЖ 2, легализована
кућа, 14 ари грађевинског
плаца. Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (194547)
ПРОДАЈЕМ кућу на 5
ари, може замена за стан.
063/777-27-08, 013/355575. (194555)

НОВА кућа у центру Панчева, 130 м2, укњижено, повољно. 060/028-14-80. (194462)

КУЋА, 88 м2 + 40 м2, 5
ари, летњиковац, сређена, Кудељарски насип.
013/373-502, 064/902-1030. (194569)

НОВА кућа у Старчеву,
80 м2, 26,5 ари плац,
укњижено. 060/028-1480. (194462)

ЦРЕПАЈА, 136 м2, 15,5 ари,
помоћни објекти, одлична,
23.000. „Ћурчић”, 063/80310-52. (194564)

ПРОДАЈЕМ кућу на Баваништанском путу, 83 м2,
18.000 евра са баштом на
коришћење,
2
ара.
065/561-01-50. (194599)

ПРОДАЈЕМ земљу, преки
пут, четврта дуж, плац
114 ари, Баваништански
пут.
063/871-05-43.
(194625)
ПРОДАЈЕМ плац 5 ари,
стара Миса, дозвољена
градња. 062/830-85-42.
(194582)

ЦАРА Душана, улични
део куће, без улагања,
16.500 евра, власник.
Хитно. 064/174-53-37.
(194645)

ПРОДАЈЕМ кућу, Максима Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (194462)
ПРОДАЈЕМ башту 9 ари,
на Баваништанском путу,
стара кривина за Долово.
013/315-923, 065/405-3557. (194633)
ЖАРКА Зрењанина, 5
ари, 95 м2, ЕГ, 37.000,
договор. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(194641)

КУЋА, Црепаја, 16 ари,
135 м2, замена за мањи
стан у Панчеву, 45.000,
договор. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(194520)
ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2,
на 3 ара плаца, Светозара
Милетића.
332-061.
(194537)

КУЋА 280 м2, на 15 ари
плаца + гаража, тр. стр.
парт. + ц. грејање.
064/140-52-83. (194600)

МИСА, спратна, 142 м2,
1,17 ари, укњижена,
46.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(194641)
СТАРЧЕВО, добра, паркети, 88 м2, 9 ари, 21.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (194641)
ВЕЛИКИ избор кућа у
околним
селима.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (194641)

СТАРА „Утва”, 70 м2, без
улагања, ПВЦ, лепо уређено двориште, 30.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (194654)
ПЛАЦ на Караули, 7 ари,
струја, вода, 10.000, плац
у Пелистерској улици од
7 ари, 15.000. „Олимп”,
063/274-951. (194654)
КОТЕЖ 1, кућа 120 м2,
петособна, 3,5 ари, грејање, сређена, 82.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(194655)
КАРАУЛА, викендица, 40
м2, струја, вода, 31 ар,
20.000, договор. „Кров”,
060/683-10-64. (194655)
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НОВА кућа, 180 м2, Војловица, 55.000. Тел.
063/784-71-34, 061/60499-93. (194824)

СОДАРА, једнособан, 38
м2, ЦГ, V спрат, два лифта,
власник,
22.500.
060/555-25-42. (194079)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 44,5 м2 + 3,5 тераса, ЦГ, IV спрат, повољно.
Тел. 315-290. (193570)

ЈАБУЧКИ, до пута, кућа
двособна, 61 м2, 7 ари,
26.000. „Кров”, 060/68310-64. (194655)

У ВОЈЛОВИЦИ продајем
кућу с плацем, 90 х 17, 14
ари.
Тел.
367-118.
(194825)

КУЋА на Маргити, 425
квадрата, у изградњи, 8
ари плаца, грађевинска
дозвола, све дажбине плаћене.
065/811-31-92.
(194665)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, 155 м2, 4,5 ари +
објект
у
изградњи.
065/335-32-37. (194801)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан стан са
даљинским
грејањем,
лифтом и прелепим
погледом на Тамиш.
063/786-98-86. (193154)

ТЕСЛА, пијаца, 48 м2, 1,5,
II/IV, без лифта, реновиран, укњижен, усељив,
продајем, без провизије.
064/617-53-66. Агенција
„Економик”. (194705)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Брестовцу, на 7 ари
плаца,
хитно.
Тел.
013/626-691, 064/470-9706. (194671)
КУЋА, нова Миса, Херцеговачка 37, П+2+ПК, око
400 м2, може замена за
стан. Дељива по етажама.
063/870-45-53. (194630)
ПРОДАЈЕМ плац на новој
Миси, Војвођанска 56,
локацијска
дозвола.
063/837-91-30. (194630)
ПАНЧЕВО, центар, кућа
на
3
ара,
продајем/мењам. 063/768-9643. (194682)
ПЛАЦ 7 ари, 1/1, до Козарачке,
може
пола.
061/246-40-42. (194740)
ПРОДАЈЕМ пет ланаца
земље, Панчево. 060/15325-15. (194743)
НА ПРОДАЈУ викендица,
поред Тамиша, Фаркаждин.
060/364-02-71.
(194752)
ПРОДАЈЕМ кућу на Старој Миси. Тел. 063/472433,
063/440-447.
(194747)
ПРОДАЈЕМ део куће,
почетак Стрелишта +
анекс,
укњижено.
064/952-19-80. (194687)

ГОРЊИ град, две посебне
нове потпуно завршене
куће са три стана, 210 м2,
плац 5 ари, 75.000 или замена за стан, договор. 332-522,
066/355-154. (194714)
ЗА рушење, Првомајска,
на 5 ари, 33.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(194721)
НОВОСЕЉАНСКИ, Јабучки, Кудељарац, до пута,
500–1.000/ар. „Ивакс”,
064/376-80-83. (194721)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру града, повољно, вреди
погледати. 063/756-0604. (194716)
ПРОДАЈЕМ кућу, центар,
220 м2, ЕГ, подрум, ексклузивна, 105.000. „Ковачевић”, 060/745-05-75.
(194710))
КУЋА Качарево, спратна,
200 м2, недовршен, спрат,
ајнфор капија, 5 ари плаца, договор. 063/218-860.
(194829)
ПРОДАЈЕМ плац у Старчеву, 9,15 ари с папирима
за градњу. 064/178-72-32.
(194805)
2

ВИКЕНДИЦА, 100 м , на
Девојачком бунару, могућа компензација и одложено плаћање. 061/62218-37. (194811)
КУЋА, Тесла, две стамбене јединице, комплетно
сређена, 4 ара. 064/21815-72. (194820)
КУЋА у Змај Јовиној,
пешачка зона, 180 м2,
комплетно
сређена,
100.000 евра. 060/034-3111. (1994812)

ПРОДАЈЕМ стан у центру, 35 м2, 14.000 евра.
061/670-97-96. (194331)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, Улица ЈНА 35,
12.000 евра. 062/175-9409. (194770)

ДВОСОБАН, строги центар, централно грејање,
39.500, 60 м2. Тел.
062/353-286. (194348)

ПЛАЦ 14 ари, може
мање, Охридска, Кудељарац, доступна струја,
вода,
канализација.
064/850-71-31. (1947739)

ПРОДАЈЕМ стан у кући,
50 м2, са гаражом.
013/320-197, Стрелиште,
061/145-85-46. (194357)
2

ПРОДАЈЕМ плац 52 ара,
или више мањих, Старчево,
Лењинова.
Тел.
063/311-920. (194744)

СТРЕЛИШТЕ, 55 м , двособан, лифт, ЦГ, 27.000;
трособан 80 м2, 35.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(194341)

ПЛАЦ 5,8 и 10 ари, пвољно, Новосељански пут.
066/385-289.
КУЋА, Тесла, 150 м2,
спратна, ЦГ. 062/164-9321. (194867)
ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту, ЦГ, телефон,
асфалт, вода, струја,
канализација. 066/363454. (194862)
ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска улица, 5,5 ари,
струја, вода, асфалт. Тел.
062/634-008. (194846)
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ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 30 м2, на новој
Миси.
060/362-78-71.
(193026)
ПРОДАЈЕМ нов стан, 70
м2, или мењам за Београд.
064/897-45-96. (193547)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан
на
Стрелишту.
069/151-49-52. (193856)
ЦЕНТАР, продајем једнособан стан + два помоћна
објекта (стамбени + гаража), у Самачком продајем
гарсоњеру. 069/353-0757. (193861)
ХИТНО продајем стан,
договор. 064/170-57-10,
065/824-39-44. (193959)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, укњижено.
063/879-51-40. (194693)
ДЕБЕЉАЧА, 180 м , колски, 7,5 ари, укњижена,
продајем/мењам, одлична.
064/928-89-68. (194712)

СОДАРА, продајем троипособан стан 83 м2, ЦГ,
сређен, могућ договор.
064/482-44-94. (194317)

ЈАБУКА, ново насеље,
кућа 40 м2, 13.000 фиксно. Гојко. 065/544-67-33.
(194767)

СТАРИ црепајски пут, 20
ари, викендица, воћњак,
башта,
укњижено.
063/879-51-40. (194693)
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ПРОДЈЕМ дуплекс, 37 м2
+ 17 м2 пословног простора,
центар,
36.000.
064/186-50-87. (1943079

КУЋА на продају, 5,25
ари плаца, Србијанска 55.
Тел.
064/651-16-22.
(194755)

ВОЋЊАК 27 ари, касарна
5000, шљиве, кајсије,
јабуке, вишње, трешње,
орах, лешник, бунар,
шупа, градско грађевинско земљиште, 1/1, 9.500
евра.
063/249-605.
(194848)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици са 20 ари плаца. Тел.
064/237-93-95, 066/50917-01. (194835)
КУЋА 100 м2, 1/1, код
бувљака, С. Саве, 34.000.
061/664-39-26. (199844)

СОДАРА, 38 м2, једнособан, ЦГ, VII спрат, два
лифта, тераса, укњижен.
060/555-25-42. (194019)
ТЕСЛА, двособан, IV, без
лифта, ЦГ. 066/954-3305. (193232)
ПРОДАЈЕМ стан, 84 м2,
на Котежу 2, без посредника. Тел. 065/398-98-99.
(193240)
ХИТНО повољно продајем стан, троипособан
101 м2, Улица Карађорђева 15, Панчево. 063/334430. (193393)

ПРОДАЈЕМ домаћинство
34 ара, кућа 400 м2, објекти, рибњаци, 90.000 евра.
061/664-39-26. (199844)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ земљу без
шута, за насипање баште.
Тел.
013/319-560.
(194426)
КУПУЈЕМ пољопривредно земљишта, између
Панчева и Качарева и
Банатског Ново Села.
063/807-31-30. (194795)
КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће
за
адаптацију.
064/218-15-72. (194820)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ХИТНО, повољно продајем
стан, троипособан 81 м2,
дуплекс, на Тесли. Улица
Илариона Руварца 4, Панчево. 063/334-430. (193393)

ЦЕНТАР, 55 м , двособан,
ЦГ,
1/V,
укњижен.
060/415-52-05. (191455)

НОВА Миса, 40 м2,
17.500, поткровље, 58,
23.500 евра. 063/377-835.
(193481)

НА ТЕСЛИ трособан стан,
ЦГ, IV, терасе, сређен,
власник. 063/770-45-55,
013/331-079. (193123)

ПРОДАЈЕМ стан, 43 м2,
на Стрелишту, ЦГ, тераса
и подрум. 064/066-78-43.
(193512)
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СТРЕЛИШТЕ, 60 м , двособан, 31.000; 56 м2,
27.000. „Гоца”, 063/89977-00. (194341)
2

КОТЕЖ 2, 70 м , трособан, два мокра чвора,
хитно, 42.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (194341)
КОТЕЖ 2, 58 м2, двособан, III, ЦГ, 32.500; 50 м2,
једноипособан,
намештен, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (194341)
КОТЕЖ 1, 64 м2, трособан
реновиран, две терасе,
40.000; 50 м2, двособан,
30.000. „Гоца”, 063/89977-00. (194341)
СОДАРА, 54 м2, двособан,
28.500; 45 м2, нов, 25.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(194341)
ТЕСЛА, 54 м2, двособан
комфоран, 24.500; 44,
двособан 25.000; трособан 64 м2, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (194341)
ЦЕНТАР, 44 м2, дворишни, хитно, 12.000; 50 м2,
2 ара, 22.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (194341)

СОДАРА, двособан стан,
57 + 23 м2, комплетно
сређен,
XI
спрат.
060/344-75-89, 064/34475-75. (194430)

СТРЕЛИШТЕ, II спрат, 59
м2, ЦГ, тераса, близу школе, 33.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(194520)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Котежу 2, приземље, 40.000. 062/311-955.
(194412)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, II,
ЦГ, сређен, 33.000; 56 м2,
IV, ЦГ, 28.000, договор.
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(194566)

ПРОДАЈЕМ
тавански
простор у новој згради, на
Миси, 100 м2, спреман за
адаптацију у један или
два стана, са свим прикључцима, 13.000, власник.
065/333-55-25.
(194445)
СТРЕЛИШТЕ, 63 м2, VII
спрат, ЦГ, реновиран,
власник, 35.000. 063/16854-87. (194475)

КОТЕЖ 2, Кикиндска, 60
м2, III, ЦГ, 35.000, договор. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (194113)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, сређен, 32 м2, III, ЦГ,
21.000. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(194113)

ДВОСОБАН комплетно
опремљен стан у центру,
други спрат, 50 м2, 39.000
евра, власник. 063/80156-63. (194468)

ПРОДАЈЕМ стан 53 м2,
центар, етажно грејање,
власник. 061/601-25-95.
(194544)
ЦЕНТАР, четворособан
нов, усељив, 59.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(194546)

СОДАРА, двособан, двоипособан, III, трособан, I,
ЦГ, договор, хитно. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(194546)

ТЕСЛА, једнособан, 36 м2,
ВП, ЦГ, 22.000, усељив.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (194113)
ЦЕНТАР, 46 м2, ВП, ПВЦ,
норвешки, 30.000, договор. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (194113)
СТРЕЛИШТЕ, почетак, 53
м2, II, ТА, тераса, 24.000.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (194113)
УКЊИЖЕН
двособан
стан, 55 м2, Михајла
Петровића Аласа 1, II
спрат,
Стрелиште.
062/256-410. (194544)

ГАРСОЊЕРА центар, 12
+ 8 м2, 8.500, телефон,
опремљена.
346-737.
(194621)

ЦЕНТАР, 40 м2, нов, једноипособан, 25.000; 35
једноипособан,
м 2,
20.000. 063/899-77-00.
(194341)

КОТЕЖ 2, први део, сређен, једноипособан, 47 м2,
ВП, 31.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901.
(194641)

ТЕСЛА, двоипособан, V,
ЦГ, 62 м2 + тераса,
34.000.
„Мустанг”,
069/226-66-58. (194641)

ХИТНО, Содара, двособан стан, повољно, 1/1.
013/344-388, 060/071-5964. (194548)

ЦЕНТАР, 68 м2, трособан,
нов, 43.000; 68 м2, трособан за сређивање, 35.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(194341)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, I, ЦГ, кухиња, клима,
17.500. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(194641)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2 +
Т, I, ТА, сређен, 31.000.
„Мустанг”, 069/226-6658.
(194642)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2 + тераса, ВП, ново
купатило,
25.000.
„Мустанг”, 069/226-6658. (194641)

ПРОДАЈЕМ
двособан,
Котеж 1, повољно, може
замена за мањи, власник.
061/164-53-41. (194454)

ЦЕНТАР, двособан, IV,
ЕТ, са стварима, 27.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (194546)

ЦЕНТАР, сређен једнособан, 34 м2, III, ЕГ, 23.500.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (194641)

СТРЕЛИШТЕ, одличан,
трособан, ЦГ, II, 71 м2,
два мокра чвора, 36.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (194641)

ХИТНО продајем стан 28
м2, на почетку Маргите.
063/194-19-56. (194457)

СТРОГИ центар, двособан, сређен, ЦГ, 46.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (194546)

МИСА, леп дуплекс, двоипособан, тераса, II, 58
м2, 21.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901.
(194641)

ВЕЛИКИ избор дворишних станова од 9.000 до
20.000 евра. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901.
(194641)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи у центру – Београд,
четворособан Котеж 2.
063/856-74-02. (194461)

ЦЕНТАР трособан, 73 м2,
нов усељив, 43.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(194546)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двориште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (194604)

НА ПРОДАЈУ стан од 32
м2, на Котежу 1. 060/72020-78. (194648)
ТЕСЛА, двособан, ТА, 53
м2, 25.500; Лењинова,
атрактиван, 55 м2, двособан, 40.000. „Тина РС”,
060/709-72-99. (194649)
СОДАРА, трособан, 60 м2,
ТА, сређен, 37.000, договор. „Тина РС”, 060/70972-99. (194649)
ПЕПЕЉАРЕ, 60 м2, II, ЕГ,
струја, сређен, усељив,
30.000.
„Тина
РС”,
060/709-72-99. (194649)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 18
м2, центар, ЦГ, власник,
звти после 16 сати.
063/697-360. (194646)
ЦЕНТАР,
новоградња,
једноипособан, 46 м2, I
спрат, ЦГ, усељив, 32.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (194654)

КОТЕЖ 2, двособан, VI
спрат,
32.000
евра.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(194620)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2,
II, TA, тераса, 27.000,
договор. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(194654)

ЦЕНТАР, 85 м2, четворособан, нов, I, 50.000, хитно. „Гоца”, 063/899-7700. (194341)

КОТЕЖ 1, једнособан, 30
м2, I, ЦГ, 21.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(194546)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
VI спрат, 78 м2, 36.000
евра. „Весна 2”, 066/93700-13. (194620)

СТРЕЛИШТЕ, леп двособан, 61 м2, IV, ЦГ, 34.000.
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (194654)

СОДАРА, 59 м2, II, ЦГ,
лукс сређен, добра позиција, 35.000, договор.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(194341)

ТЕСЛА, двособан, приземље, ЦГ, 31.000, без агенцијске провизије. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (194520)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
62 м2, реновиран, 32.000
евра. „Весна 2”, 066/93700-13. (194620)

СОДАРА, трособан, 66 м2,
II, ЦГ, усељив, 35.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (194654)

ЦЕНТАР,
једнособан,
леп, усељив, 20.000; једноипособан, ЦГ, тераса,
26.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (194394)

ТЕСЛА,
двоипособан,
комфоран, IV спрат, без
лифта, ЦГ, 37.000, договор. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (194520)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи трособан, 88 м2,
Котеж 1, 40.000 евра.
069/339-29-90. (194617)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
X, ЦГ, усељив, 16.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (194654)

КОТЕЖ 1, 42 м2, ЦГ, тераса, реновиран, усељив,
Радова зграда, 31.000.
063/808-95-53. (194624)

КОТЕЖ 2, трособан, 80 м2,
III, ЦГ, усељив, 40.000.
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (194654)

ЦЕНТАР, 68 м2, трособан,
I спрат, без грејања,
36.000 евра. 064/128-9170,
063/194-34-94.
(194579)

КОТЕЖ 2, једнособан, 42
м2, III, ЦГ, уредан,
24.000. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(194654)

ТЕСЛА, 56 м2, ЦГ, II новија градња, 35.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (194520)

СТРЕЛИШТЕ, поткровље
50 + 40 м2, укњижен, ТА,
IV, могуће ЦГ. 063/598820,
063/235-190.
(194590)

ШИРИ центар, двособан,
52 м2, ВП, ТА, 28.000,
договор. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(194654)

ГОРЊИ град, стан 85 м2,
I, ЕГ, две терасе, зидана
гаража, 60.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (194520)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
четворособан
стан,
дуплекс, грејање на гас.
061/415-44-77, 064/21544-77. (194588)

СТРОГИ центар, одличан
двособан, 52 м2, III, ЦГ,
реновиран,
41.000.
„Кров”. 060/683-10-64.
(194659)

ГАРСОЊЕРА, лепа дворишна, полунамештена.
23 м2, 12.000, договор.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (194394)
ТЕСЛА, 40 м2, ТА, тераса,
24.000; двособан, ЕГ,
одличан, 30.000, ЦГ,
33.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (194394)
СТРЕЛИШТЕ,
центар,
стан од 86 м2, нов. Тел.
064/267-71-74. (194383)
ПРОДАЈЕМ
укњижен
стан у центру, 50 м2. Тел.
064/160-77-06. (194389)

ТЕСЛА, двособан, IV
спрат, без лифта, 25.500,
ТА. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (194520)
ТЕСЛА, 30 м2, тераса, ТА,
22.000, новија градња.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (194520)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 2, повољно, једнособан, 37 м2, III,
24.000, договор. „Кров”.
060/683-10-64. (194654)
ПЕНЗИОНЕРИ! Купујем
стан с вашим плодоужитком
и нудим доживотно издржавање по најповољнијим
условима. Исплата одмах.
060/332-05-92. (194668)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
III спрат, потпуно сређен,
ЦГ, клима, 70 м2, власник, 38.000. 064/810-7273. (194655)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар распоред, интересантан, власник.
062/112-63-25. (194669)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
36.000; двособан, 32.000;
једноипособан, 22.000;
Котеж
1,
двособан,
33.000. „Јанковић”, 348025. (194717)
КОТЕЖ 1, једнособан, III,
41.000, ЦГ, 27.000. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (194725)
СОДАРА, трособан, I, 67
м2, ЕГ, реновиран, 41.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (194725)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, IV, ЦГ, лифт, уредан, 28.000, договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (194731)
ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија градња,
27.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (194731)
ТЕСЛА, преко пута „Авива”, једнособан, 33 м2,
сутерен, ТА, 11.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (194731)

7. ЈУЛА, двособан, 54 м2,
ВПР, ТА, 18.000. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (194725)

ХИТНО, центар, 90 м2,
новија градња, IV, ТА,
укњижен, 49.000, договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (194731)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38 м2, V, лифт, ЦГ,
21.500. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(194725)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 62 м2, III, ЦГ, лифт,
32.000,
договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (194731)

ГАРСОЊЕРА, 22 м , центар, трећи спрат, ЦГ, изузетна локација, власник.
062/112-63-25. (194669)

СТАН на Стрелишту, 85 м2,
VI спрат, 34.000 евра. Тел.
064/320-79-77. (194678)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, 30 м2. 060/31290-00. (194704)
КОТЕЖ, укњижен двособан стан, 55 м2, VI спрат,
ЦГ, Радова зграда продајем или мењам за трособан стан са два мокра
чвора, на Тесли или Котежу. Може и у кући.
064/114-90-80. (194707)
ТЕСЛА трособан, 68 м2,
ЕГ, III, сређен, леп,
45.000.
„Ковачевић”,
060/745-05-75. (194710)
ЦЕНТАР, 3,3, око 120,
51.000;
улични,
35,
13.000; Тесла, 55, 21.000;
Содара, двособан, 26.000.
„Јанковић”,
348-025.
(194717)

ПРОДАЈЕМ стан од 60 м2,
близу школе, обданишта,
Стрелиште. Тел. 064/99262-07. (и)
СОДАРА, двособан, IV, 65
м2, ТА, 26.500. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (194857)
БЛИЗУ центра, дворишни, 45 м2, 2,0, реновиран, 18.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(194845)
ТЕСЛА, 41 м2, 1.0, I ТА,
сређен, 27.000. „Ивакс”,
064/376-80-83, 063/3208916. (194845)
ПОТКРОВЉЕ, 2,0, 60 м2,
V, ЦГ, лифт, Котеж,
22.000. „Ивакс”, 064/37680-83. (194845)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
трособан стан и гарсоњеру, власник. Тел. 069/25103-54. (194832)

СОДАРА, једноипособан,
46 м2, 27.000. 064/311-4168. (194674)

ПРОДАЈЕМ стан, договор, хитно. 064/130-2734. (194705)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2,47 м2, повољно.
063/844-39-44. (194738)

ПРОДАЈЕМ стан, 72 м2 и
27 м2, власник. 060/36222-21. (194847)
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НОВ стан у згради, близу
центра, 50 м2, гас, има
лифт, IV спрат. Тел.
064/049-62-72. (195686)
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СОДАРА, двособан, II, 47
м2, ЦГ, усељив, 27.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (194725)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, 22.000, договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (194731)

СТРОГИ центар, 2,5, V,
ЦГ, терасе, лифт, 48.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(194721)

СТРЕЛИШТЕ, киндер, једнособан, 42 м2, VII, ЦГ,
25.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (194731)

БЛИЗУ центра, 3,0, 70 м2,
I, гаража, ЕГ, новији,
60.000. „Ивакс”, 064/37680-83. (194721)

ЦЕНТАР, дворишни, једнособан, 24 м2, за сређивање, 9.000, договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (194731)

НОВА Миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, усељив, 36.500.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (194721)
ДВОСОБАН стан, 60 м2, I
спрат, Котеж 1, Вршачка
улица, први власник, продајем. 063/122-55-22. (194735)
ХИТНО, Стрелиште, центар, трособан 80 м2, VII,
лифт, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(194731)
СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, 30.000 или замена за мањи. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(194731)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
65 м2, две терасе, II спрат,
ЦГ, 35.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(194731)
СОДАРА, двособан, II
спрат, ЦГ, усељив, 27.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (194798)
ПРОДАЈЕМ мањи двособан уређен, Стрелиште,
леп распоред, брзо усељив.
060/331-08-01.
(194789)
НА ПРОДАЈУ стан у центру Панчева од 45 м2.
069/217-28-60. (194768)

СТАН на продају, 92 м2,
плус гаража и шупа, Стари Тамиш. 013/263-8025, хитно. (194819)

СТАН 30 м2, за једну особу, нова Миса, Јадранска
46, полунамештен. 373201. (194299)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
51 м2, приземље, одмах
усељив,
укњижен.
063/166-43-48. (194802)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, ТА, центар, 95
евра, депозит. 064/18650-87. (194306)

ИЗДАЈЕМ стан, мањи
двособан, на дуже, комплет намештен, кућа,
посебан улаз, струја, клима, кабловска. Стара
Миса, Козарачка 31. Тел.
064/500-94-26, 013/377948. (194392)

ПРОДАЈЕМ
салонски
стан у центру, 86 м2, ЦГ,
40.000. 061/520-05-15.
(194843)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
дуже време, ЦГ, Содара.
064/137-63-19. (194318)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари. 064/264-0514. (194347)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
2 и новој Миси. 013/377263,
060/134-15-19.
(194320)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан на Стрелишту,
поред „Амига”. 062/81005-14. (194366)

ПОТРАЖЊА

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру,
самцу.
065/353-07-57.
(194323)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, II спрат,
Котеж 2. 069/405-40-66.
(194366)

КУПУЈЕМ мањи стан,
Тесла, центар. 060/33205-92. (194668)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
празан стан у згради, без
грејања, Содара. 013/344167,
064/950-23-40.
(194321)

КУПУЈЕМ
станове.
Исплата одмах. 064/31791-30. (194710)

ИЗДАЈЕМ самцу собу с
употребом купатила и
кухиње.
321-408.
(194328)

ДВОСОБАН
стан
на
Котежу 2, II спрат,
сређен, власник, одмах
усељив. 064/932-60-78.

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан у центру са атрактивним погледом на град.
063/764-16-36. (194333)

ИЗДАЈЕМ нову, намештену
гарсоњеру у центру Панчева. 063/313-005. (СМС)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, 46 м2, приземље,
Котеж 1. 064/128-78-57.
(194334)

ИЗДАЈЕМ намештен, двособан стан, у центру.
062/644-925. (после 17
сати). (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2, у
приземљу, ТА, Зеленгора,
повољно. 064/837-90-60.
(194342)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, у Самачком.
064/276-27-24. Слободан.
(СМС)ИЗДАЈЕМ полунамештен стан, у ширем
центру града, повољно.
065/807-00-13. (СМС)

ДВОСОБАН стан за издавање.
064/145-47-48,
061/175-00-15. (194340)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у Самачком.
066/618-81-44. (193884)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Содара, други
спрат,
има
лифт.
063/759-98-77. (193920)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут,
трособан, ненамештен стан
у приватној кући с посебним улазом, посебном
струјом, вреди погледати.
064/137-48-67. (194215)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан, Котеж 1,
клима. Тел. 063/809-4655. (194222)

СОБА, употреба кухиње,
купатила,
интернет,
кабловска, женској особи,
повољно. 061/132-11-18.
(194338)
КОМПЛЕТНО, детаљно и
елегантно опремљен стан
од 43 м2, у строгом центру, месечно у вредности
120 евра. Тел. 064/17119-88. (194390)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
самцима,
самицама,
посебан
улаз.
Тел.
065/592-78-83. (194382)

ИЗДАЈЕМ у центру двособан, ЦГ. 063/713-50-75.
(194254)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
полунамештен стан у
центру, грејање ТА. Тел.
318-235. (194382)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан на Тесли, ТА грејање.
064/842-92-11, 313-893.
(194102)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Котежу 1.
Тел.
063/847-34-80.
(194349)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. Тел. 063/866-7803. (194457)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан, Цара
Лазара 119-а. 013/252-1357,
064/252-47-87.
(194464)
ИЗДАЈЕМ део куће, стара
Миса. Звати после 17
сати. 320-295, 063/72825-07. (194467)
ИЗДАЈЕМ стан, 30 м2,
Тесла, код пијаце, ЦГ, I
спрат, клима. Тел. 332558. (194450)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен стан на
Миси.
064/274-00-63,
371-077. (194477)
ИЗДАЈЕМ стан, одвојена
бројила струје, воде,
плин, гас. Тел. 060/03421-84,
013/342-184.
(194481)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан на Содари.
Тел.
377-148,
064/502-89-32. (194379)
ИЗДАЈЕМ, нова Миса,
празну етажу, двособну,
ТА,
засебан
улаз.
064/327-53-67. (195377)
КОТЕЖ 1, двособан стан
са
климом
издајем.
062/823-30-31. (194404)
ИЗДАЈЕМ кућу на Стрелишту,
ненамештена,
телефон, кабловска. Тел.
064/612-81-40. (194407)

КОТЕЖ 1, двособан,
ненамештен стан, издајем на дуже. 062/116-2427. (СМС)

ИЗДАЈЕ се двособан
намештен стан, Котеж 2,
120 евра. 064/248-92-20.
(194455)

ПОЛУНАМЕШТЕН двособан стан, строги центар, изнад „Рајфајзен”
банке, 55 м2, ЦГ, клима.
063/709-86-64. (194419)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
двособан стан, Котеж 1,
ЦГ, први спрат. 064/25242-98. (194422)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, Котеж 1, код кружног тока. 064/228-98-90.
(194429)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, намештена, ТА, на
дуже. 064/477-28-27. (и)
ИЗДАЈЕМ собу на Тесли,
употреба кухиње и купатила.
064/316-60-40.
(194435)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на
Стрелишту.
Тел.
064/247-76-33. (194439)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан. Тел. 064/68413-70. (194440)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен са грејањем,
Михајла
Обреновића
63/3, I спрат, Тесла, 70
евра.
063/832-11-70.
(194494)
ИЗДАЈЕМ на Стрелишту,
В. Влаховића (центар),
празан стан у згради 50
м2, има кухињу, на дужи
период, брачном пару,
самцу/самици. 064/81794-99. (194501)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. 060/03011-62. (194503)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
двоипособан стан на
Тесли, 110 евра + депозит.
062/404-466.
(194505)
ИЗДАЈЕМ
намештену
собу за самца с употребом купатила. 371-262.
(194513)
ГАРСОЊЕРА, ТА грејање,
ненамештена, на дуже, 25
м2, 60 евра. 013/252-3109. (194514)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, намештен.
064/153-32-78. (194521)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМО на дуже
намештен једноипособан,
Котеж 2, приземље, тераса.
061/195-19-10.
(194524)
ИЗДАЈЕМ једноипособан,
полунамештен стан, ЦГ, у
центру.
063/280-314.
(194523)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси, повољно.
Тел.
063/634-512.
(194527)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан на Тесли,
преко пута „Авива”.
064/222-79-69. (194529)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари. Тел. 064/24243-19. (194535)
ЈЕДНОСОБАН дворишни,
намештен стан у Горњем
граду, издајем. 343-300,
063/632-774. (194536)
ИЗДАЈЕМ стан, Содара,
54 м2, ЦГ, ненамештено,
100 евра. Тел. 062/81108-13. (194549)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ трособан намештен стан, III спрат,
лифт,
ЦГ,
клима.
064/143-91-40.
ИЗДАЈЕМ једноипособан
дворишни ненамештен
стан
код
Болнице.
063/809-51-72. (194790)
ИЗДАЈЕМ нов једнособан
стан, комплетно опремљен, у центру, ТА.
064/408-62-92. (194791)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен
комфоран
стан, строги центар.
013/233-39-70, 064/24220-25. (194792)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 1, ЦГ.
065/669-48-26. (194793)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, Боре Станковића 15.
362-124, 063/777-55-84.
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан у центру са
гаражом. Тел. 064/85070-69. (194715)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, Котеж 2.
066/342-243. (194745)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, центар. Звати
после 16 сати. 063/86030-22. (194646)
ИЗДАЈЕМ празан стан 45
м2, ЦГ, Котеж 2, повољно.
063/811-96-01. (194647)
ИЗДАЈЕМ комфоран трособан стан у центру града. Тел. 063/195-02-63.
(194651)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Стрелишту. Тел. 013/355-650.
(194657)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на новој Миси, близу
школе. 064/612-67-16,
062/972-14-17. (194663)
ИЗДАЈЕМ мањи трособан
стан, Котеж 2, ЦГ,
кабловска, клима, 100
евра. Тел. 251-67-26,
066/805-00-01. (194670)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-1878. (194679)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру, Светог
Саве 90, зграда. Тел.
013/342-444, 069/260-8800. (194680)

ИЗДАЈЕМ прелеп једнособан стан на Стрелишту,
у згради. 060/378-19-55.
(194151)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан комфоран стан,
центар
Стрелишта.
063/325-622. (194553)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан. 063/777-27-08,
013/355-575. (194555)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, 38 м2, код Пајине
школе. 060/453-09-23.
(194556)
КОМЛЕТНО намештен
стан, 58 м2, Д. П. Шанета
бр.
5/10.
321-904,
064/364-08-98. (194568)
ИЗДАЈЕМО породични
двособан
комфоран
намештен стан озбиљном
и поузданом брачном
пару или женској особи.
Центар.
063/351-709.
(194571)
СТАН преко пута „Авива”, комплетно намештен, кабловска, телефон, централно грејање.
013/251-06-02, 062/84216-00. (194574)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан у кући на Стрелишту.
064/167-04-76.
(194575)
ИЗДАЈЕМ мању намештену гарсоњеру на
Содари. 063/803-14-81.
(194576)
НАМЕШТЕН реновиран
двособан стан, приземље,
етажно, центар, насеље
Пепељаре. 061/175-2439. (194759)
ГАРСОЊЕРА, полунамештена,
реновирана,
кабловска,
обезбеђен
паркинг, шири центар.
063/809-34-18. (194771)
ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
полунамештену
или
намештену у Самачком.
Тел.
061/150-07-00.
(194774)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, ТА, полунамештен.
064/235-78-00,
064/293-08-06, после 17
сати. (194733)
У ЦЕНТРУ града примам
самца, самицу, могућност кувања. 062/377345,
065/416-49-78.
(194689)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан близу беовоза, има кабловску телевизију, 70 евра. 361-292,
063/109-01-44. (194691)
НАМЕШТЕН двособан
стан, издајем, кабловска,
интернет, клима, близу
центра. 060/555-85-62.
(194696)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, ЦГ, лифт, намештен
комплетно, Ослобођења.
064/367-96-96. (194685)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан ненамештен, Марка
Краљевића. Тел. 064/21751-89. (194804)

ИЗДАЈЕМ локал, аутобуска, телефон, клима, тенда, рефлектор, роло-врата. 062/120-29-92. (СМС)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, Тржни центар код
Суда.
069/663-773.
(194601)

ЛОКАЛ 45 м2, Цара
Душана 36-б, издајем или
продајем. 063/255-186.

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (194671)

ПРОДАЈЕМ трафику у
центру града. 060/040-1542. (194311)
ИЗДАВАЊЕ, центар, 14
м2, на бувљаку, 20 м2, 100200 евра. 063/240-817.
(194389)
СТРЕЛИШТЕ,
центар,
продајем/издајем локале
од 39 и 81 м2. Тел.
064/267-71-74. (194383)
ИЗДАЈЕМ локал, опремљен за фризере, Цара
Душана 60. 013/210-1205,
064/329-37-84.
(194371)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, 40 м2, Ул. Димитрија Туцовића 53. Тел.
063/867-40-25, 063/88993-11. (194352)
ИЗДАЈЕМ локал 34 м2,
код Зелене пијаце, близу
школа. 060/351-03-56.
(194466)
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ИЗДАЈЕМ локал 20 м ,
код пијаце, Змај Јовина
33, ново. 064/497-21-32.
(194470)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
близу пијаце, Лава Толстоја, телефон, грејање.
333-058. (194473)
ЛОКАЛ издајем/продајем, пијаца Стрелиште,
повољно. 063/240-784.
(194415)
ИЗДАЈЕМ локал, строги
центар, шеталиште, два
излога, Његошева 2.
063/745-64-26. (194416)

ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса, близу „Арча”, са
грејањем. Тел. 064/88841-73,
063/192-81-88.
(194828)

РАЗРАЂЕН локал на прометном месту, 32 м2 са
инвентаром или без.
062/305-424. (194421)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Стрелишту. Тел. 013/617-132.
(194870)

КИОСК разрађен с дозволом и робом, повољно.
Тел.
064/582-22-68.
(194441)

НАМЕШТЕН једноипособан стан, издајем, кабловска, интернет, близу центра.
065/870-27-00.
(194696)
ИЗДАЈЕ се намештена
соба у центру. 063/76103-56. (194699)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
наметшен стан, близу
„Авив парка” и „беовоза”.
Тел.
063/240-783.
(194702)
2

ИЗДАЈЕМ стан, 47 м , са
ЦГ, празан, на Котежу 1.
064/237-33-93. (194717)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру. 069/317-0295. (194725)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан у згради, на
новој Миси. 063/187-7751. (194613)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
ненамештен стан, Стрелиште, I спрат, ЦГ. Тел.
063/747-80-64, 063/83638-11. (194610)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, ЦГ, Стрелиште,
нова пијаца. 063/193-6398. (194609)
ГАРСОЊЕРА у центру, у
кући, и плац на Кудељари, продајем. 343-390,
060/434-45-01. (194581)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан. 065/44097-00. (194778)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан у центру.
063/262-127. (193681)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
ненамештен стан на
четвртом спрату, Котеж
1.
064/131-44-08.
(194782)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан од 30 м2, у
приватној кући на Котежу 2. Тел. 013/311-849,
063/124-55-89. (194640)

ТЕРСЛА,
гарсоњера
намештена, XI, издвојена
кухиња, велика тераса,
ЦГ, КТВ, интернет, од
маја. Слике шаљем имејлом.
065/323-69-63.
(194854)
СТАН, центар, 70 м2,
новоградња, ТА грејање.
150 евра. 063/805-03-76,
063/803-49-22. (194855)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан у кући.
064/154-95-65. (194856)
НАМЕШТЕН стан код
хотела, 80 евра и новоградња,
ТА,
клима.
064/122-48-07. (194859)
ИЗДАЈЕМ трособан стан
у новој кући, може и део
стана.
064/130-36-02.
(194861)
ИЗДАЈЕМ стан у кући.
013/347-737, 065/409-7431,
063/112-44-64.
(194838)
ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, 37 м2, Улица Моше
Пијаде. 064/247-76-64.
(194844)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру на Тесли.
063/805-59-36. (194834)
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ИЗДАЈЕМ локал, Његошева улица, екстра цена,
30 м2. 064/994-13-16.
(194448)
ИЗДАЈЕМ локал, 32 м2,
угао Светог Саве и Браће
Јовановића
59.
Тел.
063/891-94-49. (194518)
ИЗДАЈЕМ локал, Змај
Јовина 2, 27 м2, повољно.
063/883-54-60. (194519)
ПОСЛОВНО-МАГАЦИНСКИ простор, 70 м2, за
издавање. 060/367-27-50.
(194577)
ЛОКАЛ продајем 18,5 м2,
Змај Јовина бр. 5, сутерен,
10.000
евра.
063/407-788. (194587)
ПРОДАЈЕМ локал 21 м2,
Карађорђева 15, локал
12, 15.000 евра, локал 50
м2, Цара Душана 22-а,
30.000. 065/849-71-94.
(194596)
ИЗДАЈЕМ простор 28 м2
+ галерија, погодан –
салон за кућне љубимце,
агенције,
сервисе.
064/427-54-49. (194540)
2

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 45 м , на
Зеленој пијаци. Тел.
064/156-15-43. (194559)

ИЗДАЈЕМ локал, 25 м2, у
центру, преко пута нове
Поште. 064/94-95-606.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
нове хале с канцеларијама, код „Млекаре” Панчево (800 + 720 + 360).
013/314-966, 063/240815. (194565)

ИЗДАЈЕМ три пословне
просторије, погодне за
ординацију, фризерски
салон, кладионицу, сређене, у Његошевој улици.
064/393-08-90. (194694)
ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, плато Зелене пијаце,
заједно или одвојено.
063/224-362. (194729)
ПРОДАЈЕМ киоск на
аутобуској станици, може
замена караван кеди.
061/156-26-00. (197432)
ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева 13 или
мењам за ауто пик-ап,
трактор.
063/224-362.
(193729)
ИЗДАЈЕМ сређен локал,
центар, излог, 30 + 50 м2.
063/305-891. (194866)
ЛОКАЛ на Зеленој пијаци,
продајем/мењам.
064/116-38-83. (194839)
ЦЕНТАР, сутерен, 30 м2,
сређен,
14.000.
„Мустанг”, 069/226-6658. (194834)

ПОТРЕБАН возач Д категорије.
069/663-773.
(194601)
ФРИЗЕРСКОМ
салону
потребан мушко-женски
фризер. Тел. 065/508-4637. (194618)
ПОТРЕБНА радница са
искуством за рад на ноктима.
060/028-12-44.
(194628)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора. 064/437-6433. (194339)

ПОТРЕБНА касирка у
продаји у месари, стални
радни однос. 063/362427. 8194698)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел.
251-19-81,
063/852-22-43. (194341)

ПОТРЕБНА девојка за
разношење
пића
на
бувљаку, пожељно искуство.
060/544-40-64.
(194711)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ,
израда ограда, капија,
застакљивање
тераса,
заштитне
решетке.
062/816-33-84. (194355)

ПОТРАЖЊА

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, облагање, уградња столарије,
подови,
кошуљице.
062/816-33-84. (194355)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и
великим
кипером.
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)

ШОДЕР, песак, сејанац,
одвоз шута кипером до
два кубика. 063/822-9726,
064/271-56-57.
(194372)

ПОСАО

ЕЛЕКТРИЧАР
врши
поправку старе и израду
нове
инсталације,
поправка
бојлера.
066/371-085. (194348)

ЛОКАЛ за издавање, 21
м2, близу пијаце. Браће
Јовановић.
333-811.
(194775)

ПОСАО
ПОНУДА

CAFFE „Diavolo” Старчево, потребне раднице, пут
плаћен, доћи лично.
060/766-63-17. (СМС)
ПОТРЕБНА фризерка.
060/713-62-05. (194353)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице на роштиљу и у
кухињи. 063/897-55-04.
(194367)
ПОТРЕБНИ радници за
физичке послове и с
возачком дозволом, Б или
Ц
категорије.
Тел.
063/494-513. (194363)
ПОТРЕБАН мушки фризер са искуством, момак
или
девојка.
Тел.
064/160-38-98. (194507)
ПОТРЕБНИ радници за
рад на терену, продавци.
062/825-27-25. (194410)
ПОТРЕБАН искусан аутомеханичар за рад у сервису. Доћи лично у Жарка
Зрењанина 68 (193535)
ПОТРЕБНО више особа
за рад на позицији телефонског оператера. Заинтересовани се могу јавити
на број 063/759-43-50, од
10 до 16 сати. (194853)
ПОТРЕБНА конобарица
за рад у кафићу. 060/36222-21,
060/362-22-26.
(194847)
ПИЦЕРИЈИ
„Попај”
потребнер
раднице.
062/339-279. (194851)
ПОТРЕБНА конобарица
бифе „Стари дукат”, Панчево.
062/267-431,
064/408-28-71. (194815)
ПОТРЕБАН
фризер.
063/115-12-40. (194756)
ТРАЖИМ кућну помоћницу у Банатском Новом
Селу.
Тел.
616-949,
062/104-72-91. (194784)
ПОТРЕБАН дактилограф
за рад на рачунару, млађа
особа. Агенција. 013/302995, локал 110. (194736)

РОЛЕТНЕ, комарнике,
АЛУ и ПВЦ столарију
уграђујем, поправљам.
063/820-70-39. (194335)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици са
искуством. 064/127-5701. (194677)

ИЗДАЈЕМ локал разрађен,
одмах
усељив.
064/283-48-35. (194769)

ИЗДАЈЕМ локал код
Зелене пијаце, 26 м2.
065/464-35-38. (194787)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
кречење,
реновирање
разних кровова, европски
квалитет. 063/865-80-49.
(194324)

СРПСКИ, часови, припрема пријемних за средње школе и факултете.
064/462-37-64. (194385)
КОШЕЊЕ траве, орезивање ограда, постављање
травног бусена, одржавање зелених површина.
064/943-51-38. (СМС)
ЧУВАЛА би старије особе
на Тесли, мењам пелене.
Неговатељица. 060/42105-91. (СМС)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор с
искуством. 062/801-9758. (192528)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора,
инсталација.
Мића,
064/310-44-88. (191981)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(193396)
РАДИЛА бих код старе
покретне особе. Искуство.
064/494-05-73.
(193997)
ПРОФЕСОРКА енглеског
с дугогодишњим искуством даје часове полазницима, свих узраста.
Светлана, 064/615-39-99.
(193996)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање
паркета.
602-701,
064/341-79-60. (194038)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и
нега
болесника.
063/737-59-60. (194118)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, каљевих пећи. 063/155-85-95.
(194140)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења купатила, канализације,
адаптације,
замене, поправке, повољно. 331-657, 063/777-1821,
064/495-77-59.
(194224)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације,
кабина,
бојлера, славина, котлића.
063/836-84-76.
(193976)
ПСИХОЛОГ.
Тел.
061/198-32-32, разговори, саветовање. (194298)

РАДИМО све физичке
послове: рушење кућа,
утовари шута, крчење
плацева, одношење непотребних ствари, итд.
064/122-69-78. (194479)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (19445)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне,
комарници,
венецијанери, уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (194453)
ОЏАЧАР на располагању.
310-145, 060/633-05-01.
(194444)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКЕ
послове радим квалитетно, педантно. Мајстор
тражи посао. 013/233-3864,
063/738-58-02.
(194423)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације,
адаптације купатила, сервис, одмах, повољно. 377930,
064/586-85-39.
(194446)
ФИЗИКАЛНА терапија у
вашој кући, физитерапеут ВСС са искуством, тражим посао. 061/279-6608, 318-952. (194539)
КЕРАМИЧАР, повољан,
педантан и квалитетан и
молер тражи посао.
061/203-70-87. (194545)
ПОПРАВКЕ, све врсте
ситних поправки, столарија, браварија, санитарија. Слободан. 063/86580-74. (194526)
МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, фарбање столарије,
пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (194533)
ДУБИНСКО усисавање и
прање тепиха и мебл
намештаја кирбијем. Тел.
063/755-76-98. (194493)
СТЕПЕНИШТА, храст,
јасен, буква, прозори,
врата, израда, монтирање.
063/732-82-16.
(194498)

24

Четвртак, 23. април 2015.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КЕРАМИЧАР, припрема
и постављање свих врста
керамичких
плочица.
Повољно. Тел. 063/74408-24. (194500)
ПРОФЕСИОНАЛНА фризерка, прање, шишање,
фенирање, минивал и
фарбање косе старим и
непокретним особама.
Долазак на кућну адресу.
Тражим посао. 062/81094-21. (194508)
НЕГА болесних и инвалидних
лица.
Тел.
064/651-17-13. (194517)

ОГЛАСИ

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел. 312408,
064/926-59-43.
(194832)
КЕРАМИЧАР
изводи
радове кухиње, купатила,
терасе,
повољно.
064/458-64-17. (194833)
КЕРАМИЧАРСКИ радови, локали, степенице,
кухиње, купатила, итд. и
превоз свих врста материјала, избацивање шута
и селидбе. 064/492-79-58,
064/144-88-44. (194761)
КЕРАМИЧАР, водовод,
квалитено,
поуздано,
повољно. 063/318-780.
(194764)
СВЕ врсте физикалија,
утовар, истовар робе,
селидбе, сечење, цепање
дрва, кошење, копање,
чишћење тавана, шупа,
подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-9700. (194633)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно и повољно.
064/252-51-75.
(194578)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора, постављање
ТВ и сателитских антена.
063/186-32-39. (194558)
ЧУВАМ децу код вас или
мене, имам двориште.
062/143-64-72. (194567)
ПОСТАВЉАЊЕ и хобловање свих врста паркета.
063/812-08-51. (194572)
ЕЛЕКТРИЧАР поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера, најјефтиније у граду. 063/804-5799. (194850)
ПРЕВОЗ тамићем, кипером
до два кубика, песак, шљунак, шут, непотребне ствари. 061/612-14-50. (194803)
КОШЕЊЕ травњака, дворишта и воћњака, тримером и косачицом, могућност одвожења траве.
061/612-14-50. (194803)
ФИЗИЧКИ послови, изношење шута, старих ствари, копање, чишћење
подрума,
дворишта...
061/623-52-63. (194806)
МОЛЕРСКИ радови, глетовање, кречење, унутрашња изолација, повољно.
061/298-15-34. (194806)

marketing@pancevac-online.rs

ЧАСОВИ
математике,
физике, основцима и
средњошколцима, са припремом за завршни и
пријемни испит. 060/07778-20. (194864)
ОЗБИЉНОЈ жени потребан хитно посао, админи.
послови од 4-5 сати дневно.
061/814-04-06. (194868)

УСЛУГЕ

МАСАЖА релакс, парцијална. Тел. 062/817-17-31.
(194762)
ЧИСТИМО шут, таване,
подруме. 061/322-04-94.
(194783)

МАЈСТОР Лале, кречи и
лепи тапете. 013/632-145,
060/500-30-91. (194584)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима,
сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (194786)

ПАРКЕТ
и
ламинат
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (194594)

ЕЛЕКТРИЧАР, израда и
поправка инсталација, ТА
пећи, бојлери, купатила, вентили. 061/132-85-43. (194797)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (194587)

КЕРАМИЧАРИ, најпознатији, најквалитетнији, најповољнији, комплетне адаптације, превоз материјала.
063/191-69-75. (194803)

РАДИЛА
бих
кућне
послове код породица и
старих лица. 064/902-2920. (194638)

ДОВОЗИМО песак у
џаковима на вашу адресу
и остали материјал.
064/550-23-66. (194880)
ОЗБИЉНА жена с искуством, чувала би децу или
старе особе. 064/983-9043. (194737)
ДУБИНСКО прање намештаја,
унутрашњости
аутомобила,
тепиха,
душека. Наташа. 361-474,
060/361-47-41. (194676)

ТЕПИСИ, дубинско прање и усисавање тепиха и
гарнитура. 065/438-7539, 013/412-158. (194816)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (194623)

СТУДЕНТ, часови математике, основцима и
средњошколцима.
060/052-28-34. (194822)

МОЛЕРСКО-ДЕКОРАТИВНО-ГИПСАРСКИ радови,
спуштени плафони, преградни зидови, договор.
063/206-912. (194593)

ЧИШЋЕЊЕ кућа, станова
и пословних простора,
помоћ у башти и помоћ
старијима. 064/495-3168,
063/761-11-89.
(194644)
МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије, тражим посао. 013/310-741,
064/174-03-23. (194655)
КОШЕЊЕ траве, корова,
шишање ограде, подсецање дрвећа, фул опрема.
063/844-61-13. (194658)
МЛАЂА жена с искуством
чувала би децу. 062/19033-20. (194864)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, комплетне адаптације, плаћање на рате.
063/893-39-94. (194688)
СПРЕМАЊЕ
станова,
повољно. 063/848-04-12.
(194692)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино,
двадесет година искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (194706)
БРАВАРИЈА,
надстрешнице, ограде, терасе,
врата, капије израда и од
прохрома, ситне поправке, повољно. 060/140-5444, Дуле. (194708)
КОШЕЊЕ, крчење, сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште.
064/196-17-32. (194728)
КОШЕЊЕ траве тримером, већих и мањих површна, повољно. 064/14436-03. (194730)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (194719)

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и
мини-багерима подрума,
темеља, канала, канализационих прикључака,
септичких јама с одвозом.

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара, пик-апом, комбијима,
камионима, екипа радника, монтирање/демонтирање, паковање ствари,
кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап, комби 1,5 тона, камиони 3 до
7 тона, утоварна рампа, с
радницима или без њих.
Гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења ствари. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара...
услуга селидбе пик-апом,
комбијем 1,5 т, камионима 3, 5 и 7 т, с радницима
или без њих, у свим правцима, плаћање могуће
чековима 100 дана и преко
рачуна. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа радника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и процена посла. 0–24 сата, за вас
радимо и недељом. Изаберите најбоље!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)
ШИВАЋЕ машине, сервис и поправка. 066/210012. (193647)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске, панелне, роло, зебра
завесе, хармо-врата, тушкабине, комарници, тенде, роло-заштитна врата.
Горан,
013/351-498,
063/816-20-98. (194626)
ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла, унутрашњост аутомобила, превоз бесплатан. 066/333557. (192587)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-4907. (194070)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (186709)
ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-1477, 013/311-514. (192966)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања
Southpharm.
062/182-74-50. (192916)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (193227)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС
„Лукић”, поправља вешмашине, фрижидере, бојлере, пећи, електроинсталације,
шпорете.
013/251-28-97, 060/18002-83. (193112)
РАДИМО зидање, бетонирање,
малтерисање,
поправка старих кровова,
разне изолације, пресецање влаге. 013/664-491,
063/162-53-89. (193448)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”.
062/532-346. (193476)
СЗР „МАКИ”, паркет:
постављање, хобловање,
полирање и лакирање,
мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/86545-31. (193593)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом,
радници,
повољно. Вук. 365-051,
064/176-91-85, 063/278117. (193657)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута с утоваром, малим кипером.
063/246-368. (р)

ШЉУНАК, песак, сејанац, ископи, рушење
објеката, одвоз шута с
утоваром. 063/246-368.
(192468)
МОНТИРАЊЕ рисивера,
за дигитализацију, сервис
телевизора, осталих електроуређаја, уградња ауторадија. 063/800-01-96.
(194396)
ВОДОИНСТАЛАЕР: одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије и санитарије. Прикључак главне
канализације. Све за воду
0–24 сата, пензионерима
екстра попуст, долазим
одмах.
013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/34820-00. (194490)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс ламинат, најповољније у граду,
проверите. 063/160-3615,
061/141-38-02.
(194483)
ДУБИНСКО прање намештаја професионалним
керхер машинама, тросед
1.200, двосед 900, фотеља
600.
069/322-05-33.
(194456)
ШЉУНАК, песак, сејанац, ископи темеља,
канала, подрума, одвоз
шута
с
утоваром.
063/771-55-44. (193442)
KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање бетона свих величина и дебљина. Жарка Зрењанина 68. 063/218-894,
013/258-04-00.
KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад на
висини до 23 метра, сечење
и резање стабла и грања.
063/218-894. (191621)
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар и истовар виљушкаром, ископ багерима,
изнајмљивање возила с
корпом за рад на висини.
064/648-24-50.
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање,
набијање вибро-плочама.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-0400.

УСЛУЖНО разбијање и
сечење бетона с одвожењем шута или без.
064/648-24-47. Горан.
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара, градска тура бесплатно монтирање и заштита намештаја, одвоз старих ствари на депонију, екипа
радника. Попуст на ванградске туре, 0–24 сата,
ми смо ту због вас. Задовољан клијент је наш
једини циљ. 064/334-8564,
063/811-98-32,
060/696-00-02, Поповић.
(194543)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења купатила, канализације, замена вентила,
батерије, поправке. 331657,
064/495-77-59.
(194522)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, све релације
по Србији, с радницима.
Најповољније.
Иван.
063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66. (ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, канализације,
адаптације
купатила, батерије, вентили, долазимо одмах,
0–24 сата, пензионерима
попуст. 348-139, 064/49344-63, 061/266-77-45. (ф)
РАДИМО едукације за
свилене
трепавице,
козметику,
педикир,
изливање ноктију, масаже,
уз
сертификат.
060/028-12-44. (194628)
КЊИГОВОДСТВЕНИ
биро „Актива плус 013”
врши све књиговодствене
послове за предузећа,
предузетнике, удружења
итд. Сваки договор је
могућ. Његошева 9.
062/841-85-94. (194757)

Четвртак, 23. април 2015.

УСЛУГЕ

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсани радови,
постављање ламината,
керамике,
проверите.
062/816-66-78. (194771)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером до три кубика,
повољно, песак, шљунак,
сејанац. 064/354-69-94.
(194790)
ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз бесплатан. 302-820, 064/12963-79. (194748)

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата, тушкабина,
роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, с
највећом
гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (194695)

ТВ
СЕРВИС
„Плус”,
поправка
телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(194634)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервисирамо, поправљамо, уграђујемо, све с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (194681)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (194681)

ЛИМАРСКИ
радови,
олуци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радови, преправке, санације
кровова,
прављење
нових, термо и хидро
изолације, радови на
висини, с корпом. Најјефтиније, 065/540-9395. (194718)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/31710-05. „Скочко”. (194724)

29. априла навршавају се две дуге болне
године откад ниси више с нама
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ОРГАНИЗУЈЕМО дечје
рођендане у кафићу с
великом баштом, дечји
терени за тенис и фудбал.
060/362-22-21, 060/36222-26. (194847)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и

РАЗНО

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за одређивање обима и
садржаја Студије о процени утицаја на
животну средину

о доношењу Решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну
средину

ИНВАЛИДСКИ пензионер, 1968, тражи жену
ради брака сличних година, плавуша. 065/672-8701. (194380)
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство петог и
шестог разреда Основне
школе „Доситеј Обрадовић” Омољица, на име
Миљане Деспић из Омољице. (194436)
РАЗВЕДЕН, 43 године,
упознао би даму ради
дружења и везе. 064/91477-18. (194442)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, „Скочко”.
(194724)
СЕЛИДБЕ на свим дестинацијама, екипа радника,
одвозимо непотребне ствари.
064/280-30-16,
063/731-77-67, 013/23677-34, Владимир. (194827)

ОГЛАСИ

заштиту животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04) објављује

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада,
Улица народног фронта бр. 12, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на
животну средину за пројекат Уградња измењивача
топлоте после реактора DC – 0251/0252 – реконструкција предгревања шарже, на к. п. бр. 3530 КО Војловица
СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту

МУШКАРАЦ 53 године,
упознао би згодну даму
сличних година. 063/87713-83. (194562)

животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови

ОГЛАШАВАМ неважећим изгубљено сведочанство за шести разред ОШ
„Јован Јовановић Змај”,
Панчево, на име Ана
Рошу. (194753)

вљивања овог обавештења, могу доставити своје мишље-

Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објање у писаној форми на адресу Секретаријата.
(Ф-701)

ИЗДАЈЕМ петокреветни
апартман у Сокобањи, на
шеталишту. Тел. 064/86120-62. (и)

Последњи поздрав брату

1. МАЈ на Фрушкој гори,
бања Врдник, издајем
собе.
061/110-38-01,
022/466-988. (194374)

ТУРИЗАМ

ЗЛАТИБОР, апартман,
близу центра, нов, опремљен, паркинг, 25 евра.
069/246-89-60. (СМС)
ИЗДАЈЕМ
конфоран
апартман на Златибору,
центар, паркинг, кабловска.
063/759-98-77.
(193920)

Последњи поздрав

АПАРТМАН у центру
Златибора издајем, изузетно повољно. 063/70949-97. (194474)

ЖИВАНКУ
ОСТОЈИЋУ БРАШИ
од ЈОВИЦЕ и ЉИЉЕ
с децом.
(133/194788)

КОПАОНИК, апартмани
у сивој фази и кључ у
руке,
може
замена.
060/312-90-00. (194428)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, на основу члана 25. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04) објављује

Надлежни орган обавештава јавност да је 15. априла
2015. године донето Решење о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину пројекта
Реконструкција система кондензата у секцији топле и
хладне фракционације фабрике Етилен у „ХИП–Петрохемији” Панчево, на к. п. бр. 15960, 15969/2, 15970,
15971, 15972, 15973, 15974/2 и 15975/2 КО Панчево,
носиоца пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево – у
реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију,
којом је констатовано да предметни пројекат својом
реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере
заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја на
животну средину, као и да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног
поглављем 9. Студије о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију о процени
утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
(Ф-700)

Преминула је у 63. години наша мајка и бака

ИЗДАЈЕМ леп апартман
на Златибору, близу аутобуске. Тел. 064/049-6272. (194686)

Поштованом куму последњи поздрав

ЉИЉАНА
ВИДАНОВИЋ

ДУШАН ДУЛЕ
АТАНАСОВСКИ
20. VIII 1945 – 29. IV 2013.

1952–2015.

ЖИВАНКУ
ОСТОЈИЋУ

ЖИВАНКО
ОСТОЈИЋ

Чувамо те од заборава.
Твоји: ЖИЖА и БОРЧЕ
(142/194869)

1940–2015.

поштованом пријатељу
од породица БРАТИЋ
и ЈОВАНОВИЋ

СРЂАН и ИВАНА

(140/194863)

(18/194351)

(30/194376)

Последњи поздрав драгом комшији

Заувек нас је напустио драги пријатељ и друг

Сахрана ће се обавити 23. априла, у 12 сати, на Старом
православном гробљу.
Нашој драгој мајци и баки последњи поздрав од НАТАШЕ,
ТИЈАНЕ, МИЛОША и МАРКА.

25. априла 2015. године
навршава се годину дана
од смрти наше вољене

16. априла 2015. напустио нас је наш драги супруг, отац, свекар и деда

ЖИВАНКУ ОСТОЈИЋУ

ЖИВАНКО ОСТОЈИЋ
ЛЕЛА, СЛАВИЦА, ПЕРА и ДУЛЕ

од станара у Дунавској 3.

(79/194614)

(65/194541)

18. априла преминула је моја сестра

ВИДОСАВА БУЛАТОВИЋ
рођ. Мартиновић
1936–2015.

ЖИВАНКО ОСТОЈИЋ
Сахрана је обављена 21. априла, у Београду.
Брат КИНЕ с породицом
(26/194378)

Последњи поздрав брату и ујаку. Много нам недостајеш.
Сестра ГЕОРГИНА и сестричина МИЛАНА
с породицом
(51/194434)

ВЕРЕ
ЂОРЂЕВИЋ
Годишњи помен ћемо
обавити 25. априла
2015, у 10.30, на гробљу
Котеж.
Година прође ко трен.
Сећање на наше заједничке тренутке ће нас
увек орасположити.
Хвала ти за све!
Твоји најмилији
(141/194865)

ЖИВАНКО ОСТОЈИЋ
1940–2015.
Сахрана је обављена 17. априла, на Старом православном гробљу.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на његову доброту и племенитост.
Ожалошћени: супруга ВЕРИЦА, ћерка
ДАНИЈЕЛА, син ДРАГАН, снаја МАРИНА
и унука МИА
(29/194386)
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Четвртак, 23. април 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав нашој вољеној и никад непрежаљеној мајци

Последњи поздрав нашој вољеној сестри

Заувек нас је напустила наша вољена

ГОРДАНА КОБАС

ГОРДАНИ КОБАС

ГОРДАНИ КОБАС

1946–2015.

1946–2015.

Имала је велико и племенито срце у коме је било љубави за све нас.
Нека те анђели чувају, драга наша!

Мајко наша мила, зашто си нас напустила. Кад си знала да ћемо
доћи и затећи твоје лепе очи. Ал пчелица једна дође и од нас те,
мајко, узе. Остале су сузе наше да твој гроб вечно квасе. Почивај у
миру, анђеле наш!

Заувек ћеш остати у нашим срцима и души и никада те нећемо заборавити.

Неутешни: синови ЖЕЉКО, ГОРАН и НЕМАЊА
и ћерке ЈАСМИНА и ОЛИВЕРА с породицама

Твоје неутешне сестре ВЕРА
и СВЕТЛАНА с породицом

(47/194423)

(46/194423)

У четвртак, 16. априла, престало је да куца срце моје вољене супруге

После краће болести, у
82. години, напустила
ме је моја сестра

С љубављу и поштовањем сестра НАДА,
зет БОБАН, ТАЊА и ИВАНА с породицом
(49/144423)

Последњи поздрав драгој сестри

13. априла 2015, у 82.
години, престало је да
куца племенито срце
наше тетке

Последњи поздрав мојој сестри

ГОРДАНИ
ЕВИ ГЕНЦ

КОБАС

17. XII 1933 – 14. IV 2015.

ГОРДАНЕ КОБАС

ДРАГОЈЛА

1946–2015.
Твој неутешни супруг ВАСА
(48/194423)

Преминуо је 14. априла 2015. године наш драги супруг, отац, свекар и деда

Брат ДУШАН ГРОЗДИЋ
и снаја ДЕСАНКА
с породицом

(59/194504)

(136/194810)

ДРАГОЈЛА

АДАМОВ

Нека те анђели чувају!

од брата ЈАНА
КАЛМАРА с породицом.

АДАМОВ

Недостајаће ми њено
широко и племенито
срце.
Брат МИЛАН, братанац
БРАНИСЛАВ,
братанице
АЛЕКСАНДРА
и ТИЈАНА и снахе
НАДЕЖДА и ГОРДАНА

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

Несебично си нам помагала. Хвала ти. Остаћеш
у срцима нашим.
Захвална деца: НЕНАД,
МИЛИЦА, СЛАВИЦА
и ВЕРИЦА

(135/194807)

(134/194807)

МАРЦИ ХОЛОК
4. XI 1941 – 20. IV 2015.

од супруге ЕВЕ и синова ДАНИЈЕЛА
и ШТЕФАНА с породицама.

БОЖА ГВОЗДЕНАЦ

(94/194660)

рођ. 1932.
Сахрањен је 15. априла 2015. уз присуство породице, рођака, пријатеља и комшија.
Бескрајно тужни: супруга ЗОРКА, син МОМИР, снаја ВАЛЕРИЈА
и унука ИВАНА.
(123/194722)

ДУШАНКА ГЛИГОРИЋ
рођ. Жугић

19. априла 2015, у 82. години, преминула је наша

Последњи поздрав

Наша племенита Дуле, одлазиш са душом
чистијом од дурмиторских снегова, са добротом банатске равнице. Није лако проживјети 85. година, сачувати достојанство,
упркос многим животним искушењима.
Хвала ти на бескрајној љубави, коју си
нам даривала.

ГОРДАНА ОБРАДОВ ГРОЗДА

ЗОРАНУ

1933–2015.

ЦВЕТАНОВИЋУ

Ћерка ЈОВАНКА, син ИЛИЈА, зет ЂУРА,
снаја ГОРДАНА, унучад ЛАЗАР, НАТАША,
СТЕВАН и СЛАВИЦА с породицама и остала
родбина и пријатељи

од МАРИЈЕ,
синова АЛЕНА
и ЖАРКА
и мајке МИРЕ

(85/194637)

(75/194605)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ
од ТЕРЕЗЕ, ДУШАНКЕ
и САФЕТА.
(77/194606)

Последњи поздрав пријатељу

ЗОРАНУ
од САШКЕ, БУКИЈА,
НАТАШЕ и ДУШАНА.
(76/194604)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати

Ожалошћени: брат ВОЈА, снаха ВИДА,
братанице ОЛИВЕРА и ГОНКА и сестра
АНКА

ДУШАНКА ГЛИГОРИЋ
Сахрана ће се обавити 23. априла, у 13 сати, у
Омољици.
Последњи поздрав од сина РАЈКА, снахе МИЦЕ
и унука ЖАРКА с породицом.
(129/194750)

(128/194747)

Данашњи дан преливен је тугом јер си нас напустила, драга мајко и бако

Последњи поздрав мајци

Последњи поздрав нашој вољеној

ДУШАНКА ГЛИГОРИЋ

РУЖИЦИ

ЛИДИЈИ
ПЕЈАКОВИЋ

Остаћеш вечно у нашим срцима и мислима.
Ожалошћени: син ЗЛАТОМИР, снаја ЈУЛКИЦА,
унук МИЛАН с породицом, унука МАРИЈАНА
с породицом, унука МИРЈАНА с породицом
и унук БОГДАН
(127/194746)

ЈОВИЧИН

од ћерке ОЛГИЦЕ
с породицом.

Супруг ИВАН, ћерка
ЈАСМИНА, син ИВАН,
унуци ВЛАДИМИР и
ЧЕДА, унука ЉИЉАНА,
зет ВЛАДИМИР
и сестра ЈУЛКА
с породицом

(139/194834)

(2/194295)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четвртак, 23. април 2015.

Последњи поздрав нашем анђелу

ЉУБИНКИ ПРИЈОВИЋ
1950–2015.
која је преминула 16. априла, а сахрањена 17. априла 2015, на Новом гробљу, у Панчеву.
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Дружење с тобом много
ће нам недостајати

Последњи поздрав нашој

ЉУБИНКА

ЉУБИНКИ

ПРИЈОВИЋ

ПРИЈОВИЋ

Последњи поздрав нашој најдражој

МИРЈАНИ РАЈЧЕВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоје комшије ВЛАДА
и ЉИЉА

Комшије
у Карађорђевој 2-б

Мајка ВЕРА, сестра ЂИНА, сестричина САШКА
и ИВАН

(16/194344)

(15/194345)

(36/194408)

Нека те анђели чувају!
Вечно ожалошћени: супруг МИРОСЛАВ, синови ЖЕЉКО
и НЕНАД, снаја СВЕТЛАНА, унуци ЈЕЛЕНА и ПАВЛЕ, брат
ВЕЛИБОР и остала многобројна родбина и пријатељи

17. априла 2015. године напустила нас је наша
драга

Последњи поздрав куми

Последњи поздрав драгој снајки

(5/194316)

Последњи поздрав драгом брату, стрицу, ујаку, деверу, шураку и
деди

ЉУБИНКИ
Породица ТОМИН
(130/194775)

МИРЈАНА РАЈЧЕВИЋ

МИРИ

1951–2015.
Тугују за тобом твоји најмилији: супруг СТЕВА,
ћерка ЈЕЛЕНА, син ЗОРАН, унук СЕРГЕЈ и зет
БОРИС

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

(9/1904329)

(37/194408)

Захваљујемо колективу
Инфективног одељења
Опште болнице Панчево на изузетној пажњи и
нези коју су, у најтежим
тренуцима живота, пружили нашој драгој Мирјани Рајчевић.

Последњи поздрав драгој и поштованој снаји

ВЛАДИМИРУ ПЕРОВИЋУ
из Старчева
Чуваћемо те од заборава: брат НИКОЛА, сестре МИЛЕВА
и ВУКОСАВА, породице ПЕРОВИЋ, АНЂЕЛКОВИЋ, ЈОВОВИЋ,
МАРКОВИЋ, ГЛИШИЋ, МИТРОВИЋ, ШАЈИЋ и БАН
(60/194510)

Свом пријатељу

Последњи поздрав

од њених
РАЂЕНОВИЋА

МИРИ
Нећемо те заборавити.
ДУШАН и МИРА ЂОРЂЕВИЋ

Захвална породица

(8/194329)

(56/194471)

Последњи поздрав нашој драгој

Последњи поздрав драгој ујни

МИРЈАНА
РАЈЧЕВИЋ
Почивај у миру!
Стриц ДОБРИВОЈЕ
с породицом
(71/194505)

Последњи поздрав куми

МИРЈАНИ РАЈЧЕВИЋ

ВЛАДИМИР ПЕРОВИЋ
1936–2015.

ВЛАДИМИРУ
ПЕРОВИЋУ

Наш вољени преминуо је 18. априла, али ће заувек живети у нашим срцима.

1936–2015.

од породице БЛЕЧИЋ
(138/194821)

МИРИ
Последњи поздрав драгој мајци, баки и прабаки

Ожалошћени: супруга МИЛЕНКА,
син РАДОВАН и унук ПРЕДРАГ и снаја БРАНКА

последњи поздрав од
породице
СТАМЕНКОВИЋ.

ДУБРАВКА ГРУЈИЋ
с породицом

(73/194603)

(74/194603)

(10/194329)

Последњи поздрав драгој мајци, баки и прабаки

Последњи поздрав драгој мајци, баки и прабаки

Последњи поздрав драгој мајци, баки и прабаки

ДРАГИЦИ ШУПИЋ
од сина ЗОРАНА, снахе СВЕТЛАНЕ, унука СИНИШЕ,
снаје МАЈЕ и праунука ВАЊЕ и ВУКШЕ.

Последњи поздрав драгој прији

ДРАГИЦИ
ДРАГИЦИ
ШУПИЋ

ШУПИЋ
1930–2015.

Последњи поздрав драгој снаји
Породица ШАЈБЕР

(92/194650)

(33/194400)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгој ујни

МИРЈАНИ
ДРАГИЦИ
ШУПИЋ
МИРИ

1930–2015.

1930–2015.

МИРЈАНИ
РАЈЧЕВИЋ

ДРАГИЦИ
од сина ЕМИНА, снахе
КАТЕ, унуке НАТАШЕ,
унука НЕБОЈШЕ
и праунуке МИЛЕНЕ.

од ћере АДИЛЕ
ЋУРИЋ, зета САФЕТА,
унука САМИРА и снаје
ДИНЕ и праунука
БЕЊАМИНА и АЈЛЕ.

од ћерке ЈАСНЕ
ПУТНИК и зета ЂУРЕ,
унуке ДАНИЈЕЛЕ
и САНДРЕ и праунука
ВИЛИЈА и СИМОНЕ.

(106/19470)

(105/194700)

(107/194700)

ШУПИЋ

РАЈЧЕВИЋ

Дружења с тобом остаће заувек у нашим срцима. Ово је за нас болан растанак. Почивај у
миру!

МИРИ

од породице ДАБИЋ.

Хвала ти за четрдесет
година дивног пријатељства.
Кума ЗЛАТА са АНОМ

Твоје заове СЛАВИЦА
ВИГЊЕВИЋ
и ЈАСМИНА ПЕТРОВ
с породицама

ИВАНА БАШИЋ
с породицом

(93/194656)

(28/194384)

(55/194471)

(11/194329)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четвртак, 23. април 2015.

Последњи поздрав драгом оцу и деди

Последњи поздрав драгом сину и оцу

БОШКО МИЛОСАВЉЕВИЋ
1949–2015.
14. априла 2015. престало је да куца племенито срце нашег сина и
оца. Сахрана је обављена 16. априла 2015, у Омољици.
Вечно ће остати у срцима мајке БОРКЕ, сина ИВАНА и ћерки
ДАНИЈЕЛЕ и ДРАГАНЕ.
(38/194411)

Последњи поздрав драгом оцу и деди

Последњи поздрав драгом оцу и деди

Куме

БОШКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ
1949–2015.
Никад те неће
заборавити ћерка
ДРАГАНА, зет ИГОР
и унука ИВАНА.

МУНГОС
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(40/1894411)

Последњи поздрав драгом брату

Кумови: БОШКО и НЕНАД БОДРОЖИЋ с ОЛГИЦОМ
и СНЕЖАНОМ, АЛЕКСАНДАР и ЈАДРАНКА ГРГОВСКИ
и БОШКО и ИРЕНА КАРИЋ
(124/194727)

25. априла, у 10 сати, одржаће се помен
нашој мајци, баки и ташти

ТЕРЕЗА
ЖАЛАЦ
Хвала ти за сву доброту
и љубав што си нам пружала. Таква ћеш и остати у нашим срцима.
ТАЊА, ДРЕНКА
и АНИЦА

БОШКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ
1949–2015.

БОШКУ
МИЛОСАВЉЕВИЋУ

Никад те неће
заборавити син ИВАН
и унук ОГЊЕН.

1949–2015.
Никад те неће заборавити ћерка ДАНИЈЕЛА,
зет СРЂАН и унуци
ДАРКО и УРОШ.

(41/194411)

(39/194411)

(27/194364)

Четрдесет дана откад се
упокојила

БОШКУ
Брат БОРИВОЈЕ
с породицом

КОВА

(84/194629)

МАРЈАНОВИЋ
12. априла 2015. напустила нас је наша драга
мајка, свекрва, баба и прабаба

21. априла 2015, у 86. години, преминула је наша

Четрдесетодневни помен нашој драгој прији

ЗДРАВКИ КАНАЧКИ
1. V 2013 – 1. V 2015.

Нека јој је лака земља.
Брат ЂУРА ВЛАЈИЋ
(126/194745)

Мајко, како нам недостајеш.
Речи су неизрециве за бол која је као трн
у моме срцу.

ДАНИЦА
ГАРАБИЉЕВИЋ

ТЕРЕЗА ЖАЛАЦ
1932–2015.

Син ИВАН и ћерка МАРИЈА СКАНДОСКИ
с породицама
(17/194350)

Четрдесет тужних дана
без моје најдраже тетке

1929–2015.
Ожалошћени: син
ФЕРЕНЦ, снаја
МИЛИЦА, унуци
ТИЈАНА и ДАНИЕЛ
с породицама, брат
МИЛОРАД и сестра
МИЛЕНА

Твоја ћерка ВЕСНА с породицом
(102/194668)

КОВИ
Много нам недостајеш.
Пријатељи СРЕТЕН,
ЛЕНА и ЖЕЉКО
с породицама

26. априла 2015, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен
нашем драгом

(112/194703)

СТАНКОВИЋ
25. IV 2011 – 25. IV 2015.

(131/194477)

У суботу, 25. априла 2015, у 11.30, на омољичком
гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

ЛЕНА

Време пролази, али те
нисмо заборавили.

Вољена супруга

Породица
(137/194813)

ЉУБОМИРУ ЈОВАНОВИЋУ
КОВА

КОВИ МАРЈАНОВИЋ

МАРЈАНОВИЋ

Заувек у срцу твоје
ЦОКЕ и зета МИЛАНА

рођ. Ђукић
1957–2015.
Позивамо родбину, кумове и све пријатеље да с
нама поделе нашу неизмерну тугу.
Породице МАРЈАНОВИЋ и ЈОКИЋ

Срећо моја, бескрајно
ми недостајеш. С неизмерном љубављу и тугом у мојим мислима.
Заувек твој ЈОЦА

(111/194703)

(108/194703)

(109/194703)

КОВЕ

Четрдесет тужних дана
без моје сеје

1931–2015.
Недостајеш нам.
Твоји најмилији: супруга РАДМИЛА,
синови ПРЕДРАГ и ДЕЈАН, снаје
ЈАДРАНКА и РУЖА и унуци МИЛА
и МИЛОШ
(125/194738)

КОВЕ
МАРЈАНОВИЋ

Ни после четрдесет
тужних дана бол за тобом не престаје.

Четрдесет најтужнијих
дана без наше маме и
баке

Прошло је четрдесет
дана откако није с нама

Четрдесет дана без наше драге заове и тетке

Прошло је четрдесет
дана без моје тетке, мог

Четрдесет тужних дана
без моје сеје

Неутешна сестра
МИЛЕВА, ВЛАДА,
МИКИ, ГАГИ и ЛУЛЕ
(110/194703)

Последњи поздрав нашој драгој прији

КОВА

МАРА

КОВЕ

Драга наша Маро, заувек ћемо те волети.
Твоји: БОЈАН, САНДРА,
ДУЊА и ДАВИД

Ништа неће бити исто
без твоје љубави, подршке, разумевања...
Твоји: ДАДА, ЈАНА
и МАРЕ

Чуваћемо успомене на
тебе.
НОВИЦА, СВЕТЛАНА,
ВАЊА и ИГОР

(117/194703)

(113/194703)

(118/194703)

ЂОРЂА

ИКЕ

Чуваће те од заборава
БЛАГИЦА, ЗОКИ,
МИЉАНА и ЛИДИЈА.

ИГОР, МИКИ и ВИДАК

Бескрајно тужна сестра
ТИНИНА, зет БОРО,
ДАРКО, ЈЕЦА и КАТЈА.

(116/194703)

(115/194703)

(114/194703)

МАРЈАНОВИЋ

КОВИ
С љубављу МИРА,
БРАНКО и НИКОЛА
(104/194690)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четвртак, 23. април 2015.
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24. априла 2015. навршавају се две најтужније године откако са мном није мој једини син

24. априла навршавају се две претужне године без мог
брата

СЕЋАЊЕ

ЂУКА САНАДЕР
2013–2015.

ЂУКА САНАДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2015.
Најлепши анђеле неба мог.
Прошле су две године, а мене нико не зове мама, зли људи срушили су мој дворац
среће, узели осмех, узели тебе... А ја те се
нагледала нисам. Ђорђе мој, нека те Бог
воли колико ја, сву моју љубав нек ти пренесе, а мени у сан пошаље.
Остаје ми само да те волим и забораву не дам.
Воли те твоја мама

ЂУКЕ САНАДЕРА
1982–2013.

Сваким даном све ми више и више недостајеш...

И даље си нам у срцу и мислима.
Твој друг ШАПА
(80/р)

(100/194664)

ЂУКА САНАДЕР

Воли те твој брат КРЛЕ
(78/194608)

У суботу, 25. априла, у 11 сати, на Новом
гробљу, у Панчеву, даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

23. априла 2015. навршавају се четири године откако нас је напустила наша вољена

Две године пакла су прошле откако ниси с нама.
Твоје име – наш понос. Твој изненадни одлазак
– вечна рана.
Да смо те сузама могли вратити, одавно би био с
нама. Наш бол за тобом вечно ће трајати.

ЂУКА
24. IV 2013 – 24. IV 2015.

ЂУКА
Твој ћале и баба ЕВИЦА

24. IV 2013 – 24. IV 2015.
Увек ћемо памтити твоју доброту и племенитост. Много нам недостајеш.

Још увек онај секунд
пред сан, ти си та мисао...

Тетка ЗАГА и НЕША

Твоја МАЈА

(97/194664)

(98/194664)

(119/194709)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ЉУБОМИРУ ЛАЛИ НИКОЛИЋУ
1956–2014.
Ево шест месеци откако нас је судбина раставила и унела тугу у наш дом. Нема речи којима бих описала шта значи губитак
тебе, што би ти рекао – живот је понекад
врло суров, а био си у праву, нажалост.
Никад непрежаљен и никад незаборављен
нећеш, Лаки, бити.
Твоји најмилији

ДАБИЋ

Прошла је тужна година откад нас је напустио
вољени отац, свекар и деда

ЂУКА

МАХМУТЕФЕНДИЋ

САНАДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2015.

Породица

рођ. Микашиновић
10. VIII 1957. Огулин –
7. II 2013. Сарајево
Прошле су две тужне године без наше Марије.
Успомену на њу чувају
њена деца МАРИН
и НАДА, супруг СЕАД,
мајка МИЛЕВА, брат
ПЕТАР, сестра САВКА
с породицама, као
и унуци ПАТРИК,
ЛАУРА и ДАНИЕЛ.

(122/194715)

(121/194713)

Заувек ће бити у нашим
срцима и лепом сећању.

Син ВЕЛИМИР, снаја
РАДА и унуци ПЕТАР
и АЛЕКСАНДАР
(101/194666)

ЖАРКО МИЛИЋЕВИЋ

(83/194627)

У суботу, 25. априла, даћемо годишњи помен нашој драгој

МАРИЈА

28. априла навршава се
тужних четрдесет дана

Чувамо те од заборава.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БРАНКО

НИКОЛА

СТЕФАНОВИЋ

ПЕТРОВ

Драги наш Ђука, да те
преболимо никад нећемо, увек ћемо те волети
и успомене на тебе чувати.

Твоја бака ВИДА, тетка
МИРА, брат ЈОВАН и
сестра СЛАЂАНА
(99/194664)

СЕЋАЊЕ

ЖИВКО ЖИЛЕ
СТЕФАНОВИЋ
1964–2015.

ИЛОНКИ КУЗМАНОВ
1949–2014.

Вечно ће остати у сећању сина ДЕЈАНА
и снаје ЉИЉАНЕ.
(81/194619)

МИЛОШ
Дани пролазе, а бол и
туга не престају, драги
наш Жиле. Живећеш
вечно у нашим срцима.
Твоји најмилији: отац
СТАНОЈИЛ и сестре
ЈАГОДА, ЖИВКА
и СЛОБОДАНКА
с породицама

2001–2015.
Туга за тобом је вечна док
живе они који те воле.
Син МЛАДЕН
с породицом

(87/194639)

(86/194637)

ТРИФУНОВИЋ

НИКОЛА
МИКАШИНОВИЋ

Породица ПЕТРОВ

1939–2012.
Године пролазе, дивна
сећања и успомене чувамо у срцу.
Син ИВАН и ћерка
ЈАСМИНА с породицом

(132/194779)

(103/194676)

Прошло је шест тужних
година без нашег Николе.
Успомену на њега
чувају супруга
МИЛЕВА, син ПЕТАР
и ћерка САВКА
с породицама.

Никада те нећемо заборавити.

Сећање на драге родитеље

ШУРЈАНАЦ

РАДОМИРОВИЋ

17. XII 1926. Огулин –
27. V 2009. Панчево

(120/194713)

АНДРЕЈА ДОМОКОШ
СИЛВИЈА

БРАНИСЛАВ

12. VII 1949 – 20. IV 2014.
26. II 1944 – 2. V 2012.
Вољени никад не умиру.
Ћерка БИЉАНА с породицом
(89/194650)

САВОТИЈЕ
1999–2015.
Бол и туга за вама не престају.

МАКСИЈАНА
2011–2015.
ВУЛЕ и ЗЛАТА
(66/

3. V 1947 – 23. IV 2014.
Тугу и празнину ништа не може да попуни, заувек у нашим срцима и сећању.
Твоји најмилији
(67/194567)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150
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Сећање на драге родитеље

25. априла, у 11 сати, на Новом гробљу, у Панчеву, дајемо полугодишњи помен нашем драгом

АТАНАСОВСКИ
из Јабуке

РАТКА
СЕЋАЊЕ

БОГДАНУ ГОРЊИКУ

ДУШАН

1941–2014.

24. IV 2007 – 2015.
16. X 2012 – 2015.
Много је разлога да вас вечно памтимо, с поносом и захвалношћу
помињемо и од заборава чувамо.
Ваши: ћерке СТАНОЈКА, ЛАГИЦА и ЛИДИЈА, зетови ПЕРА,
РАДОВАН и НЕНАД и унуке МАЈА, ДРАГАНА и НАТАЛИЈА

Ожалошћена супруга РАДОВАНКА, ћерка
СЛАЂАНА, син САША и унуци ТИЈАНА,
НИКОЛА, ОГЊЕН и МИРОСЛАВ

(54/194458)

(42/194413)

Навршава се ускоро четрдесеет дана откако није с нама

Пролази пола године
без нашег вољеног оца
и деде

Пролази пола године
без нашег оца и деде

БОГДАНА
ГОРЊИКА

БОГДАНА
ГОРЊИКА

Заувек с нама у мислима.
Његови СЛАЂАНА,
ТИЈАНА, НИКОЛА и
ОГЊЕН

Недостајеш твојима
САШИ и МИРОСЛАВУ.

(43/194413)

(44/194414)

БОГОЉУБ БАТА ЈОВАНОВ
11. IX 1948 – 21. IV 2007.

С љубављу и поштовањем породица ЈОВАНОВ

РАДМИЛА ЈОРГАЧЕВИЋ

(62/194515)

1945–2015.
Три године није с нама наш драги

Много нам недостајеш. Отишла си тако брзо, али туга вечно остаје.
Твоја сестра МИРЈАНА, зет БРАНИМИР, сестрићи и унуци
(24/194373)

ТОМИСЛАВ МИХАЈЛОВ

У недељу, 26. априла, навршава се шест месеци
од смрти наше вољене мајке, баке и прабаке

Прошло је шест месеци откад није с нама

Седмогодишњи помен

дипл. инж. саобраћаја
С љубављу у сећању.
Супруга МИРЈАНА, кћер НАТАША, син ИВАН,
сестра СНЕЖАНА с породицом и породица
ВУЧИЋЕВИЋ из Загреба
(61/194511)

СЕЋАЊЕ

ЛЕПОСАВЕ ЛЕПЕ ЗЛАТАНОВИЋ

ДУШАН ВУКЕЛИЋ

СРЕЋКО
ИЛИНЧИЋ

Поносни смо што смо те имали и неизмерно неутешни што смо те изгубили.

Лепо је било волети те, тешко изгубити, а најтеже без тебе живети.

21. IV 2008 – 21. IV 2015.

Ћерка РУЖИЦА с породицом

Твоја деца

Твоја породица

(68/194583)

(72/194598)

(ф19/1943549

ПОМЕН

IN MEMORIAM
Наш драги

КОСТА ЊАМЦУЉ
2013–2015.

Обавештавамо све да ћемо 25. априла, у 11 сати,
на Новом гробљу, давати
годишњи помен нашем
драгом супругу и оцу

Много нам недостајеш и пуно Те волимо.
Супруга БОСА и ћерке СНЕЖАНА и САЊА
с породицама
(50/194433)

Највољенијој сестри

СЕЋАЊЕ

ВАСА

прим. др ДОБРОСАВ В.
ПАВЛОВИЋ ЛЕВЧАНИН
гинеколог-акушер
28. IV 2010 – 28. IV 2015.
Пет година живи у топлим сећањима, лепим
успоменама и безмерној љубави у нама.
С пијететом и љубављу супруга ВЕРИЦА БЕБА
и кћерке ДОБРИЛА, СЕНКА и НЕВЕНА
(88/194643)

Поштовани

ЈАСМИНИ

СЛАВКО

КАНАЧКИ

БОЖИЋ

БОСИЉКА

МОМИРОВ

ГУЦИЈАН
Петнаест година је прошло. Сећање живи и даље.
Ћерке СТАНКА,
СВЕТЛАНА и МИЛЕНА
с породицама
(96/194663)

Супруга ВЕРА и ћерке
СЛАВИЦА и РУЖИЦА

27. априла 2015. навршава се шеснаест година откад није с нама.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји мама и брат

(57/194486)

(58/194480)

МИКИ
СТАМЕНКОВИЋУ

Годишњи помен поштованом

СЕЋАЊЕ

СЛАВКУ
НИКОЛИЋУ

ЈОВАН

27. априла 2015. навршава се година откако
нас је напустила наша
драга сестра

29. IV 2012 – 29. IV 2015.
Виновници несреће и
бола нису раскринкани,
а уништили су Твоју анђеоску лепоту и нежност.
Тата, мама и бата Стеван
нека Те тамо чувају.
Утехе нема.

Сваког дана разговором
будимо успомене. Недостајеш јако, драги
наш Славко.

АЛЕКСАНДАР

СЛАВКО
БОЖИЋ

ДИМИТРИЈЕВСКИ

ЉИЉАНА

Супруга ЦЕЦА, синови
ЗОКИ и МИКИ, снаја
МАРА и унуке ИРИНКО
и ХРИСТИНА

29. IV 2012 – 29. IV 2015.
Драги чича, често причамо о теби и радо те се
сећамо.
МИЛОШ и МИЛИЦА
с мамом

24. IV 2001 – 2015.
Време је прошло, а туга
остала. Оставио си ме у
сузама саму.
Супруга ДУШИЦА
с породицом
ДИМИТРИЈЕВСКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима и нек те анђели чувају!
Твоја супруга ЈУЛКА
с децом

(69/194586)

(70/194589)

(95/194661)

(21/194364)

(34/194403)

С. МАРКОВ

ИЛОНКА

учитељ
2002–2015.

КУЗМАНОВ

Породица

Сестра ИРЕНА и браћа
КИЋИ, БЕЛИ и КРЛЕ

(63/194516)

(25/194376)

Четвртак, 23. април 2015.

С тугом се сећамо и обележавамо дан када нас је напустила наша вољена мајка,
супруга и бака

НАДА ГВОЗДЕНАЦ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Навршава се тужних шест месеци откако
ниси више с нама
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У суботу, 25. априла
2015, у 12 сати, на Новом гробљу, у Панчеву,
даваћемо шестомесечни помен

ЂУРА ГРУЈИЋ

ЖИВКО ВИДОВИЋ

1952–2014.

Заувек у срцима и сећању њене породице.
Ћерка МИРЈАНА, супруг ПАВЛЕ,
зет ВЛАДИМИР и унуци АНТОНИЈА

Заувек ћеш остати у нашим срцима и лепим сећањима.

и АЛЕКСА

Твоје сестре ЈЕЛЕНА, ЗОРА и МИЛКА

(22/194368)

(23/1943709

Ожалошћени: супруга
ДАНИЦА, син ГОРАН,
ћерка ГОРДАНА, унук
НЕМАЊА, зет ЗОЛИ
и родбина
(14/194337)

НИКОЛА КРНЕТА

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

РИСТИЋ

ЛАЦКОВ
Драги Никице, прошле су тужне две године без тебе, али туга и бол остају у нашим
срцима.

Твоји најмилији

СВЕТИСЛАВ
ТРПКО

ВЕРИЦА
рођ. Вемић

МИТА

ТЕОДОР
ТОША

1917–1997.

2. V 2001 – 2. V 2015.
22. VII 2005 – 22. VII 2015.
23. VI 1965 – 23. VI 2015.
У тишини вечног мира нека вас прати наша љубав јача од заборава.
Ваши најмилији: БРАНКА, СНЕЖАНА, МИЛАН и РАДЕ

КАТИЦА

(35/194405)

1919–1995.

Ћерка ЉИЉАНА и син ДОБРИВОЈ
с породицама

У суботу, 25. априла 2015. године, у 11 сати, на
Католичком гробљу, даваћемо годишњи помен
нашој драгој

(3/193924)

(20/194360)

26. априла 2015. навршава се тридесет година од
трагичне смрти наше двадесетједногодишње
кћери и сестре

27. априла навршава се годину дана туге за тобом

СНЕЖАНИ ПАРЧЕТИЋ

ЂУРЂЕВКА КЕБИЋ

ЂУРЂЕВКА
МИРКОВ

1932–2014.

26. IV 1932 – 27. IV 2014.

С љубављу, тугом и болом тата ВЛАДИСЛАВ,
мама СМИЉА и сестра ЈАСМИНА

Много је разлога да те вечно памтимо, с поносом
и захвалношћу помињемо и с поштовањем од заборава чувамо.
Ћерка РУЖИЦА, зет МИРОСЛАВ и унуци
СЕРГЕЈ, АЛЕКСАНДАР и МИРОСЛАВ

Прошло је неутешних
годину дана. Заувек ћеш
бити у нашим срцима.
Твоја ћерка ЈЕЛИЦА
и унука СИЛВИА
ГАЛАМБОШ

(1/194028)

(32/194398)

(31/194395)

ЂУРЂЕ ДАМЊАНОВИЋ
студент

ПОМЕН

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ
Драги брат

1970–2014.
Постоји нешто што не умире никад – а то је наша љубав према теби. Живиш у нашим срцима и
мислима.
Твоји: супруг ВЛАДИМИР и ћерка МИЛИЦА
(4/4606)

Мила наша Снежо

У суботу, 25. априла
2015, даваћемо шестомесечни помен

СНЕЖА
Година прошла, а туга која је у нашим срцима
никада неће проћи.

МИЛАН ЈОЈКИЋ

ЗОРАНУ

23. IV 2013 – 23. IV 2015.

УРОШЕВСКОМ

Много је лепих успомена да те вечно памтимо,
да о теби с поносом и поштовањем причамо... и
да те никад не заборавимо!
Супруга ЈЕЛИЦА, син ЗОРАН
и ћерка ЗОРИЦА с породицом

1968–2014.
Прошло је пола тужне
године, али сећање неће никада проћи.
Таст ЈЕФТА и ташта
СТОЈНА

12. IV 1968 – 31. XI 2014.
Никад те неће
заборавити сестра
СВЕТЛАНА
с породицом.

(12/194330)

(13/194336)

(91/194653)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН
УРОШЕВСКИ

Твоји свекар и свекрва

ЗОРАН
УРОШЕВСКИ
1968–2014.
Шест месеци ниси с нама, али си заувек у нашим срцима.
Твоји најдражи: ТИНА,
ВЛАДИЦА и мајка НАЦКА

(7/194326)

Драга наша кума

Драга наша

(90/194652)

1. маја навршава се годину дана од смрти

Шестогодишњи помен

КОСТА ЋОСИЋ ЛАТИН

ЈЕЛЕНА ЈЕЛА ЈАНКОВИЋ

27. IV 2012 – 27. IV 2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја најмилија ћерка ВЕРИЦА, унуци и праунуци

И шест година стално и увек си у нашим срцима и нашим мислима.
Твоји ЉУБО и ЈОВАН

(52/194437)

(53/194443)

ЈОВАНА
ДИМИТРИЈЕВСКОГ

Синови ДРАГАН
и БРАНКО с породицама
(82/194622)

СНЕЖА

СНЕЖАНА

Много нам недостајеш.
Чувамо успомене на тебе.

Радо те се сећамо и чувамо од заборава.

Твоји кумови: ЗОКА,
ИВАН, ЛУКА и УРОШ

Девер ЗОРАН
с породицом

(64/194532)

(6/194325)
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НОВОСЕЉАНСКА КУЛТУРА

ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА: ЂУРЂЕВКА РАКИЏИЋ

Од романтике
до дијаспоре

ЧАРОЛИЈА УКОРИЧЕНЕ МУДРОСТИ

Новосељански Дом културе
је у среду, 22. априла, приредио интересантно музичко
вече под називом „Српски
песници романтичари у староградској музици”. Тада је
наступио Тамбурашки оркестар Панчева, чији је уметнички руководилац Михајло
Јовић, а посебну пажњу су
привукли вокални солисти
Милутин Свирац (тенор) и
Зорица Зубац (сопран).
И наредних дана се очекује много активности. У малој
сали културне установе у суботу, 25. априла, биће одржана свечана академија поводом прославе двадесет година рада Дувачког друштва
„Тинерету”. Дечје групе

фолклорног ансамбла Дома
културе, као и чланови друштава ДАК и „Др Раду Флора” учествоваће у понедељак, 27. априла, на градској
смотри у Културном центру
Панчева, а предстојећег викенда оркестар Дома културе гостоваће у српским клубовима дијаспоре у аустријским градовима Линцу,
Салцбургу и Бечу.
Поред тога, вреди истаћи
да је пројекат Дома културе
„Санација и тотална реконструкција велике сале Дома
културе” једини са села из
области културе који је Град
упутио Фонду за капиталне
инвестиције АП Војводине.
Ј. Ф.

РЕАКЦИЈЕ НА ПРОБЛЕМЕ У ВЕЗИ СА ВОДОМ

УДРУЖЕЊЕ ЛОКАЛПАТРИОТА

Неодговорно и бахато!
„Удружење локалпатриота
Панчева најоштрије прозива и осуђује неодговорно и
бахато понашање свих одговорних лица у акциденту
који је угрозио здравље и
животе наших суграђана и
захтева утврђивање одговорности и адекватне консеквенце, како у ЈКП-у ’Водовод и канализација’, та-

ко и у институцијама надлежним за контролу и квалитет воде за пиће. Такође,
изражавамо захвалност, у
име суграђана, за сваку врсту помоћи која је уследила након настале ситуације
опасне по здравље и животе грађана Панчева”, каже
се у саопштењу овог удружења.

НОВА СТРАНКА

Истрага и оставке!
Поводом дешавања с пијаћом водом Нова странка
„најоштрије захтева темељну истрагу”, „давање одговора грађанима на многа
питања” и „инсистира на
оставци Милице Радовановић”, директорке ЈКП-а
„Водовод и канализација”.
Ова партија сматра и да се
„овог пута власт игра здрављем грађана”.
„Зашто се месец дана ћутало о проблему са хлорисањем воде у панчевачком водоводу? Зашто се више од
два дана чекало на распоређивање цистерни по граду и
околним селима? Ко је и на
који начин вршио хлорисање воде? Откуд бактерије у
базенима ’Водовода’? Зашто
су одговорна лица ћутала о

свему недељама? Како је
могуће да се неколико пута
ради анализа која показује
да је вода у мрежи наводно
исправна, али се и даље препоручује одлагање њене
употребе за пиће? Вода је
или исправна или није. У
изјави од понедељка, 20.
априла, Милица Радовановић каже да је вода све време била исправна?! Чему
онда узбуна и цистерне?
Она се, међутим, није ни
осврнула на проблем са хлором, који је прикриван више
од месец дана, а уместо тога, хладнокрвно изјављује да
је можда неко намерно контаминирао објекте ’Водовода’, то јест да је у питању диверзија”, каже се у саопштењу Нове странке.

ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ

Тражимо гаранције!
Поред комплетних информација о томе шта се догодило с панчевачком водом,
Градски одбор странке Зелени Србије захтева од градске
власти да се „одговорни хитно пронађу, њихова имена
објаве и да се на адекватан
начин казне”. На ванредној
тематској седници Скупштине ова странка очекује и
одговоре на питања „ко ће
нам гарантовати да се оваква ситуација неће опет поновити” и „на који начин ће
’Водовод’ у наредном перио-

ду штитити мрежу и фабрику за прераду воде од могућих нових загађења”.
Истовремено, Зелени подсећају да наша фабрика за
прераду воде „није детаљно
реконструисана годинама”, а
није ни била пројектована за
оволики капацитет. Важно је
утврдити, сматра ова странка,
колико је новца потребно за
хитну реконструкцију или изградњу нове фабрике воде,
што Град треба да обезбеди
ребалансом буџета, као и из
европских фондова. З. Сп.

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

Цртеж и акварел
У 24. ликовној колони „Цртеж”, која је одржана почетком априла у Зрењанину, учествовали су уметници из нашег града: Драгослав Хусар,
Олгица Марковић, Слађана
Динић Ђорђевић, Душан Ђокић и Мимица Алексић. Такође, велики број панчевачких ликовњака представио се

18. априла на међународној
изложби „Четврти бијенале
акварела малог формата” у
Галерији СКЦ на Новом Београду. У избору се нашло 95
акварела, а међу њима и радови: Пала Дечова, Драгослава Хусара, Олгице Марковић,
Снежане Јовић Олђе и Жељка Комосара.
Д. М.

Последњи дан децембра био
је и последњи радни дан у дугом животу књижаре „Рад” на
Корзоу, генерацијама познатије као књижара „Јован Поповић”. Нестајање је потрајало до 21. јануара ове године,
када су исељени последњи од
4.000 наслова и онај јединствени вишедеценијски шмек
полица које су чувале књиге.
Нестали су и отисци у прашини које су направиле генерације школараца, родитеља,
љубитеља писане речи, мање
или више афирмисаних поета, приповедача, романсијера,
а посебно овдашњих, панчевачких. Отишли су и у зидове
утиснути омамљујући мириси
укоричених мисли и знања.
– Прођем поред ње свакога
дана, поглед нехотимице
скрене, корак као да клецне,
али продужим. А нека сила
успомена, сећање на хиљаде и
хиљаде пакета књига, уџбеника, прибора, неколико генерација ђака и писаца као магнет
ме привлаче ка вратима кроз
која сам у књижару улазила
пуних 35 година и шест месеци – поносно, с једва приметном сетом у гласу, каже Ђурђевка Ракиџић, последња шефица, уједно и продавачица у
некадашњој књижари.
Сада ми је тек јасно кад људи, у сасвим другачијој прилици, веле: ко последњи изађе, нека угаси светло, закључа врата и
баци кључ. Само што је Ђурђевка кључеве књижаре вратила
љубазној власници зграде и локала који тешко да ће икада више подсећати на књижару.
– Бољи посао нисам могла
ни да сањам. С књигом сам
одмалена. Читала сам чекајући воз док сам похађала библиотечку школу у Београду,
за време одмора, лети крај Тамиша, у свакој прилици. Тата
је желео да будем електротехничар, да радим с њим на железници, али се није много
бунио када сам била међу де-

сет најбољих на пријемном у
Шестој београдској гимназији, где је била и библиотека.
Хтела сам да студирам, била
сам близу Више социјалне
школе, али како се сестра удала, мама је то једноставно
пресекла – кад не може једна,
неће ни друга. Нисам зажалила. У књижару на Корзоу
ушла сам 2. јула 1979, а она је
увек била више од обичне
продавнице – истиче Ђурђевка Ракиџић.
Први пут је јавно стихове
намењене деци у књижари на
Корзоу казивао Саша Божовић, ту је награду за новинарско животно дело Драгославу
Стефановићу уручио Тоша

Ђурић, промовисан је први
број „Читалишта” Горана Траиловића, представљана су издања панчевачког Историјског архива, „Таинске свеске”
Драгана Симовића. Посебан
раф, прави раритет, био је намењен издањима панчевачких литерата који су, и не само они, љубитељима писане
речи у посебном књишки интимном простору нештедимице даривали лепу реч. Говорили су многи – од Богдана
Мрвоша и Павла Минчића,
преко Милана Младеновића
и Верице Живковић, до Николе Цинцара и Граде Стојковића. Све то дешавало се, између осталог, уз свесрдну орга-

низациону помоћ „Рада” и
Душана Н. Павловића.
Ђурђевка се књигом и библиотекарством, својим основним занатом, бавила и на радним акцијама под именом
„Сава” у Загребу 1973. и 1975.
и „Морава” код Крушевца
1974. године. Радила је пуно
радно време на траси, уз обавезе бригадира и у мобилној
библиотеци. Поред друговања
и непроцењивог искуства, понела је три ударничке значке и
посебна признања за рад бригадирске библиотеке.
– Мислим да свако заволи
посао којим се бави. Ја сам се
и у посао и у књижару и у људе, а посебно у гужве пред почетак школске године, заљубила на први поглед. Једног
августа ред људи био је од
књижаре до Културног центра, а муштерија ме пита да
ли свеска од 80 листова има
баш 80 листова. У радњи гужва, сви нервозни и у зноју.
Морала сам да пребројим листове од првог до осамдесетог.
Памтим и догађај из 1983.
Нас три смо биле у књижари,
било је то срећно време, а муштерија нам је неприметно
однела комплет књига. Ни данас ми није јасно како. За више од 35 година много тога се
упамти. Радило се често од
осам ујутру до девет сати увече, али сам увек излазила препорођена и задовољна. Са укусом и мирисом књига у носу –
сећа се Ђурђевка Ракиџић.
Она је сада руководилац
Пословног центра „Рада” у
Београду, нема амбицију да
се бави писањем, непрекидно
чита, омиљене су јој руске бајке, а неизбрисиво је сећање на
прекоре због непрочитаног
Дантеовог „Пакла” у средњој
школи.
На старом бувљаку млад
човек, инжењер, нуди књиге.
Не да заради, каже, већ због
чаролије књиге.
С. Зенг

ДОЛОВАЧКЕ АКТУЕЛНОСТИ

Добар почетак године
Oгранaк Црвеног крста Долово у првом кварталу текуће
године имао је сијасет акција,
а најсвежија је добровољно
давање крви одржано 21.
априла. Пре тога су доловачки хуманитарци уприличили
низ едукација на којима су им
гости били лекари, стручњаци
из разних области – гинеколози, нутриционисти, неуропсихијатри и педијатри.
Предавања која су започета
крајем јануара и завршена
крајем марта одвијала су се у
сали локалне Месне заједнице. Циљ хуманих волонтера
био је да у зимским данима,
када су мештани махом код
куће, кроз едукативна дружења код својих суграђана пробуде свест, пре свега о здравственим проблемима. Гости
предавачи представили су горуће проблеме из својих
области.
Циклус је завршен занимљивом темом „Еликсир младости”, у оквиру које су предочене све благодети воде за
пиће и неопходности што већег уноса ове најздравије текућине. Сваки гост предавач
је са собом, поред лепих утисака, понео и сувенир у виду
уметничке слике с доловачким мотивима који им је уручила Мира Јовановић, једна
од организатора едукација и
дугогодишњи активиста Црвеног крста.
Најсвежија акција давања
крви уприличена је 21. априла. У сали Месне заједнице
петнаестак мештана несебич-

но је дало део себе и тиме неком спасило живот. Овај огранак у сарадњи са Заводом за
трансфузију крви организује
сличне акције три-четири пута годишње, а на њих се одазове и по тридесетак мештана.
Бајкери приредили
мото-журку
Мото-клуб „Ghost Riders” из
Долова уприличио је у суботу,
18. априла, сада већ традиционалну зимску мото-журку,
којом је званично отворена
мото-сезона.
Доловачки бајкери прошле
године и формално су постали чланови Мото-асоцијације
Србије, што ће им омогућити
да остваре дугогодишњу жељу
да у свом месту организују
тродневни мото-скуп, који би
требало да буде одржан од 26
до 28 јуна.

Љубитељи „челичних коња”
из Долова већ годинама организују едукативне радионице,
пре свега за најмлађе и будуће
возаче. Тако ће и ове године
уприличити нови циклус едукација, пре свега за возаче
двоточкаша, али и за остале
учеснике у саобраћају.
Владимир Субин, један од
оснивача мото-клуба „Ghost
Riders” задовољан је досадашњим резултатима и трудиће

се да бајкери и у наредном периоду у правом светлу представе своје место и поднебље
с којег долазе.
Малишани чувају традицију
Један од старих, аутентичних
доловачких обичаја носи назив другање, а догађа се другог понедељка после Ускрса,
на Побусани понедељак.
Тог дана малишани у пратњи својих родитеља долазе у
централну долину, на плато
испред старе школе, где се на
симболичан начин друже уз
туцање јајима и љубљење кроз
венчиће од цвећа. И ове године поменуто место се зашаренело захваљујући малишанима. Свако од њих је носио венчић од цвећа и корпицу с јајима, тражећи потенцијалног
новог друга или другарицу.
Обичај је стар готово исто
колико и подаци о Долову,
али највероватније датира из
времена када су у овом месту
постојале две основне школе,
па су се на тај начин зближавали пре свега малишани из
различитих делова села.

www.pancevac-online.rs

Н. Р.

Четвртак, 23. април 2015.
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РУКОМЕТАШИЦЕ ЖРК-а ПАНЧЕВО ОСТВАРИЛЕ ПОДВИГ

ДО ВИШЕГ РАНГА БЕЗ ПОРАЗА
Обезбеђен пласман у
Супер Б лигу
Може ли се и до елите?
Рукометашице ЖРК Панчева
су такмичење у Првој лиги
група „Север” окончале на посебан начин. Оне су у 22. колу, одиграном прошлог викенда у Хали спортова на
Стрелишту, тријумфовале над
Апатином са 42:7. Панчевке
су сезону окончале без мрље,
са свим победама, па ће овакав скор, досад незабележен у
новијој историји српског рукомета, остати као куриозитет
нашег спорта.
Изабранице Ивана Петковића доказале су квалитет и
спремност против свих ривалки, а успех над успесима је дело тима, стручног рада и сјајног руковођења овим спортским колективом. Током сезоне су наступиле и успех оствариле: Светлана Ничевски, Лана Жига, Маја Радојчин, Сања
Павловић, Ивана Новаков,
Ивана Танелов, Сања Достић,
Ивана Терзић, Александра
Стефановић, Љубица Павловић, Марија Милићевић, Мила Беадер, Невена Џелајлија,
Невена Станишковић и Љиљана Јосимов.
Девојке ће од 3. маја учествовати у Мини-лиги, у доигравању, из којег се стиже у
елитно женско рукометно надметање – Суперлигу. Уколико
не успеју да се пласирају у највиши ранг, место у Супер Б
лиги им је свакако обезбеђено.
Успех још више добија на
значају ако се зна да су девојке у завршници прошлог пр-

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева
„Изјављујем да прихватам пропозиције
Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике, ’Избора најлепше торте Панчева’. Изјафирмом „TorteCo” и посластичарницом вљујем и да сам једини аутор / једина ауторка рецепта и фотографије јела које
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
вам достављам. Сагласан/саторте Панчева”, који ће трајати
гласна сам да текст рецепта
до краја маја следеће годии фотографију јела имане. Сваког месеца најуте право да користите и
спешније учеснике очеПобедник за
објављујете без прокују вредне награде у
aприл освојиће
сторног и временског
виду професионалног
ЦД за украшавање торти
ограничења и у свему
посластичарског алата
и модле за фондан и
према својим потреи материјала, а посебчоколаду
бама”.
но атрактивни поклони
Све то пошаљите на
припашће победницима
адресу recepti@panceна крају читавог избора.
vac-online.rs или поштом
Пошаљите нам рецепт и
на адресу „Панчевца”: Трг краља
оригиналну фотографију торте коју
сте сами направили и декорисали. Прило- Петра I број 11, с назнаком: „Избор најжите своје податке – име и презиме, адре- лепше торте Панчева”.
Уколико објавимо ваш рецепт и фотосу и број телефона, као и следећу потписаграфију, то значи да сте ушли у ужи изну изјаву:
бор за победника месеца и да
имате шансу да освојите вредан
поклон. Најбољи аутор торте за
април, кога ће одабрати професионални декоратери из посластичарнице „Голуб”, освојиће
ЦД за украшавање торти и
модле за фондан и чоколаду.
На крају читавог избора између победника сваког месеца одабраћемо троје најбољих, којима
ће припасти следеће награде:
3. место – сет за декорисање
са дуготрајном дресир кесом од
импрегнираног платна са шест
металних наставака,
2. место – алат за израду јестивих цветова и букета с књигом у пуном колору која садржи
упутства за израду и
1. место – комплет целокупног алата за украшавање торти
и израду декорација за торте,
који садржи 177 делова.
Ове заиста вредне поклоне о
којима сваки талентовани посластичар сања обезбедио је
„TorteCo Shop”.

венства нанизале дванаест
победа, па су тако у укупном
збиру стигле до 34 узастопна
тријумфа. Женски рукомет у
нашем граду је гашењем
ЖЖРК-а Динамо додирнуо
дно, а не тако давно баш тај
спортски колектив био је
узданица овдашњег спорта.
Мноштво девојчица је себе
пронашло у рукомету, а реноме Динама је гарантовао напредак. Наједном се све то
срушило као кула од карата.
Зато је успех ЖРК-а Панчево
вишеструко значајан. Девојке,
стручни штаб и руководство
ове дружине учинили су много на сопственом развоју, сачували клуб и приближили се

најбољим српским тимовима.
Поред тога, нису дозволили
да од традиције остане само
прах и пепео.
Не сме се заборавити ни
утицај Града на стабилизацију
клуба. Права подршка је пружена баш када је највише требало. Даница Павлов, председница клуба, као и Светлана Ничевски, директорка и
играчица, на најбољи начин
су водиле девојке ка успеху.
Уз искуство Лане Жиге, Сање
Павловић, Маје Радојчин,
Марије Милићевић, те Иване
Новаков, лакше је било и девојкама које тек започињу
озбиљну каријеру. Није изненађење што су Невена Џелајлија и Мила Беадер стигле и
до репрезентативних селекција.
Наравно, иза свега реченог
стоји озбиљан и стручан рад.
Иван Петковић се доказао и у
другим срединама, али овај
печат који је оставио током
рада с девојкама у ЖРК-у
Панчево издваја га из просечности. Био је покретачка снага, а девојкама је показао како
да се осећају сигурним и значајним. Умео је све да контролише, али и да буде толерантан. Зато ни тријумф није изостао.
Браво за ЖРК Панчево!
С. Дамјанов

ПОБЕДНИК ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Марија
Лазић. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за април. Марија, честитамо!

ЛЕШНИК ТОРТА
Састојци за једну кору: пет беланаца, четири кашике шећера, две кашике брашна, пола кесице
прашка за пециво, 30 г рендане црне чоколаде и
50 г млевених печених лешника. Направити укупно три коре.
Састојци за фил: 15 жуманаца, 15 кашика шећера
у праху, 200 г црне чоколаде, шлаг крем са укусом чоколаде, 250 г маслаца, 200 г млевеног печеног лешника, 300 г шлаг крема, 150 г сецканог
печеног лешника и 100 г рендане беле чоколаде.
Припрема: Беланца добро умутити миксером,
затим додати шећер, па постепено и остале састојке. Мешати лагано да се смеса сједини. Масу сипати у плех обложен папиром за печење и

пећи у рерни док кора не порумени, не дуго да
не би била тврда. Тако испећи три коре.
Умутити жуманца са шећером, скувати на пари, па додати чоколаду и кувати док се не истопи. У хладну смесу умешати маслац претходно
умућен са прах-шећером и један умућен шлаг
крем са укусом чоколаде. На крају додати 200 г
млевеног печеног лешника.
Умутити шлаг крем да буде чврст и помешати
с белом чоколадом и сецканим печеним лешницима.
Редослед: кора – црни фил – бели фил – кора –
црни фил – бели фил – кора.
Декорација: украсити торту шлагом или фонданом.
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У МАРАТОНУ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ГОРАН УКИЋ ВИЦЕШАМПИОН

У ПАНЧЕВУ ПАДАЛИ ФАВОРИТИ
Борац бољи
од Козаре
Един Тахировић
гура „дизелку”

Прошлог викенда је одржан
28. Београдски маратон, најмасовнија манифестација у
нашој земљи, која је окупила
досад рекордан број од преко 4.000 тркача.
Маратонска трка је ове године била и државни шампионат у најдужој атлетској
дисциплини. Динамовац Горан Укић је у свом маратонском дебију освојио друго
место на Првенству Србије,
са одличним резултатом од 2
сата, 36 минута и 16 секунди! Ученик Милета Угрена је
тиме потврдио велики таленат који преноси са сјајних

полумаратонских трка на дупло дужу дистанцу. Слободан Маринков је заузео девето место у Србији, с новим
личним рекордом од 2 сата,
59 минута и 0,3 секунде.
Треба напоменути да је у
ревијалној трци задовољства на дистанци од пет километара победио такође
наш суграђанин – Петар
Ивачковић.
Атлетичари Динама су
спровели припреме на Чардаку, док је једна група отишла у Бар, где ће тренирати
за сезону на стази, која почиње ускоро.

ЏУДО АКТУЕЛНОСТИ

ЗЛАТНИ САРА И ДАНИЈЕЛ

Утакмицама 22. кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Српској лиги група „Војводина”. Један од дербија је одигран у нашем граду, где је Динамо угостио другопласирану
Сенту. По веома лошем, правом јесењем времену панчевачки „брзи воз” је пријатно
обрадовао своје присталице,
победивши са 2:1.
Тренер домаћих Жарко Тодоровић је поверење за овај
меч указао екипи у саставу:
Ђорђев, Николајев (Субашић), Дашић, Јаћимовски,
Петровић, Маровић, Стојановски, Спасковски, Милошев (Чикић), Шалипуровић и
Јуриша (Ђоковић).
Прво полувреме је протекло у обостраном „испитивању снага” па није било много
прилика за погодак. Ипак,
Динамо је у финишу првог дела игре успео да поведе. Дашић је центрирао, а лопта је
преварила голмана Сенте и
завршила у мрежи иза његових леђа.
Наставак сусрета је донео
нешто другачију слику. Гости
су кренули офанзивније, имали су иницијативу, а у 55. минуту су изједначили на 1:1.
Потом је било прилика на обе
стране, али мреже су мировале. И када се чинило да ће се
меч завршити без победника,
у последњим тренуцима утакмице, уследили су брза контра Динама, соло продор Стојановског и погодак за велико
славље и нова три бода у корист „брзог воза”.
После овог кола Динамо
заузима осмо место на табели, с тридесет једним бодом,
а у следећем колу путује у
Зрењанин на мегдан с домаћим Банатом.

Другопласирана Сента се „оклизнула” на Градском стадиону
Настављено је надметање и
у Војвођанској лиги група
„Банат”, у којој наш град има
два представника: Железничар и старчевачки Борац.
Популарна панчевачка „дизелка”, лидер шампионата,
гостовала је у Вршцу, где је с
домаћим Вршцем јунајтедом
играла нерешено 1:1. То је
био веома тежак меч, у коме
су се домаћини представили у
одличном издању. Ипак, Железничар је успео да остане
непоражен и да задржи прво
место на табели.
Панчевци су играли у саставу: Алексић (Катанић), Ненад Текијашки, Ћирка, Митић, Сарић, Стајчић, Трипковић, Тошић, Пештерац, Никола Текијашки и Тахировић.
Фудбалери из Вршца су теренску иницијативу крунисали већ у првом полувремену,
јер су у 34. минуту дошли у
вођство, с којим су отишли и
на одмор. У наставку меча

Железничар је свим силама
покушавао да изједначи, што
му је успело у 60. минуту. Поново је фудбалски лисац Един
Тахировић исказао своје мајсторство и из веома тешке ситуације постигао изједначујући погодак.
Већ следећег викенда „дизелка” ће бити на новом великом искушењу. У Панчево долази Борац из Сакула, трећепласирани тим на табели.
Фудбалери Борца су овог
пута обрадовали и своје навијаче, али и навијаче Железничара. Они су на свом терену
победили фаворита – другопласирану Козару из Банатског Великог Села, с 1:0, па су
сада на претпоследњем месту
на табели, са 25 бодова.
Гол одлуке је постигао
Александар Станојковић у 41.
минуту. Пред момцима из
Старчева је још много мука до
краја шампионата, јер се и даље налазе у опасној зони.

– Иако нас сви отписују,
борићемо се до краја. Има
још доста да се игра. Козара
је била прва, али успели смо
да победимо. Драго ми је и
због пријатеља из Железничара, који сада имају два бода више на лидерском месту.
Пред нама је тежак задатак,
морамо код куће да добијемо
све утакмице, а на страни да
изненадимо некога, ако желимо опстанак. Следећег викенда опет играмо у Старчеву, долази нам Раднички из
Сутјеске, један од главних
конкурената. Нема нам друге, императив победе се намеће сам по себи. Сваки
евентуални кикс на нашем
терену аутоматски ће значити да испадамо из лиге – рекао је Миљан Блазовић, тренер ФК-а Борац.
Старчевци су претпоследњи, са 25 бодова, а Раднички
заузима девето место са четири бода више.

ВОЈВОЂАНСКИ ШАМПИОНАТ У СТРЕЉАШТВУ
На Спортском центру „Шумице” у Београду у суботу,
18. априла, одржан је 21. међународни
меморијални
турнир „Владан Петровић”.
Наступила су 403 такмичара
из 45 клубова из Бугарске,
Црне Горе, Хрватске, Македоније и Србије. Динамо се
представио с 15 такмичара,
које су предводили Петар

Илијин и Неда Остојић.
Славко Станишић, такође
члан Динама, био је један од
судија на том такмичењу.
Златне медаље су освојили Сара Славковић и Данијел Маравић, сребром су се
окитили Андријана Кртенић
и Урош Ћућа, а бронзе су заслужили Марија и Јелена
Стојановски.

ОДЛИЧНИ ШКОЛАРЦИ
Већ у недељу, 19. априла,
млади џудисти су се надметали на Школском првенству Србије, на којем су били подељени у три групе –
од првог до четвртог разреда, од петог до осмог и
средњошколци. Судије на
том турниру били су Миленко Крајновић и Петар
Илијин.
У конкуренцији нижих
разреда основних школа
Алекса Ђуровић (ОШ „Свети
Сава”) окитио се сребрним
одличјем, док су бронзе зарадили Милица Секуловић
(„Стевица Јовановић”), Филип Француз („Васа Живковић”) и Стеван Васиљевић
(„Мирослав Антић”).

Одлични су били и старији основци. Златне медаље
су освојиле Андреа Стојадинов (ОШ „Васа Живковић”)
и Анђела Ранђеловић (ОШ
„Мирослав Антић”). Сребро
је зарадио Никола Достић
(„Бранко Радичевић”), а
бронзу Вук Кошић (ОШ
„Братство–јединство”).
Средњошколци из нашега
града били су најуспешнији.
Највредније трофеје су заслужили Филип Ринковец
(ЕТШ „Никола Тесла”), Сара
Славковић (Гимназија „Урош
Предић”) и Младен Буља
(Машинска школа Панчево).
Сребрном медаљом се окитила Анђела Радуловић (Гимназија „Урош Предић”), а
бронзе су освојили Неда
Остојић (Техничка школа
Страну припремио „23. мај”), Игор Омаста (ТехАлександар ничка школа „23. мај”) и
Живковић Алекса Стојадинов (Гимназија „Урош Предић”).

НАША „ДРУЖИНА” НА САМОМ ВРХУ
У Зрењанину су се прошлог
викенда окупили најбољи
стрелци у нашој покрајини,
који су се надметали на Првенству Војводине у гађању из
серијске ваздушне пушке у
свим категоријама. Из Стрељачке дружине „Панчево
1813” наступило је 26 чланова
и они су, према очекивањима,
освојили највећи број признања на том традиционално најмасовнијем такмичењу.
Тријумфовале су све женске
екипе СД-а „Панчево 1813” –
пионирке су освојиле злато с
526 кругова, јуниорке с 1.066,
а сениорке с 1.079 кругова. Јуниори су били трећи с 1.044
круга, сениори су се пласирали на пето место, а пионири
су били седми.
У појединачном надметању,
на целом шампионату, нају-

спешнија је била Исидора
Стојановић, која је освојила
две златне медаље – и у јуниорској и у сениорској конкуренцији. Татјана Хриб је зарадила бронзу у надметању се-

ниорки, а Марија Алексић је
тријумфовала у конкуренцији
пионирки. Наступиле су и:
Бисерка Гагић, Ивана Виславски, Мина Михајловић, Бојана Николић, Анастасија Гру-

ТРАДИЦИОНАЛНА РЕГАТА У БОРЧИ

СЈАЈНИ КАЈАКАШИ
Традиционална кајакашка регата у Борчи одржана је прошлог викенда. Све трке
су се одвијале на стазама од 200 и 500 метара. ККК Панчево се представио са 14
такмичара, које је предводио тренер Ђурица Левнајић.
Виктор Стаменковић је био трећи у мини-кајаку, као и у К1, Марија Љубобратовић је заслужила бронзе у пионирској и
кадетској конкуренцији, док је јуниор
Стефан Лековић тријумфовао у К1 на 500

м. Марија Кривокућа је била трећа јуниорка и друга сениорка, а сребрном медаљом се окитио и Данило Лековић у надметању кадета. Јуниорски двосед С. Лековић – Н. Левнајић био је најбржи на
500 м, док је Никола Левнајић био трећи
на 200 м.
У меморијалној трци „Драган Чакаревић” за сениоре, на стази од 200 м, наш
суграђанин Мирослав Трифуновић освојио је златну медаљу.

јоски, Ема Пузић, Елена Станић и Јована Михајловић.
Габријел Даутовић је био
најуспешнији од мушких такмичара, па је у веома јакој
конкуренцији сениора освојио
највреднији трофеј, с личним
рекордом од 379 кругова. Тај
успех још више добија на значају ако се зна да је Габријел
наступио с повређеном ногом.
Пуцали су и: Далибор Павловић, Урош Јованић, Ведран
Живановић, Давид Даутовић,
Мирослав Милошев, Ђорђе
Јовчевић, Никола Адвигов,
Владимир Стајчић, Виктор
Ружић и Александар Павловић.
Панчевачки стрелци ће у
сличном саставу учествовати
и на Првенству Србије, које ће
бити одржано 9. и 10. маја у
Краљеву.

ЗАВРШЕН „ПЕЦИН МЕМОРИЈАЛ”

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЈОВАНА ОБАРАЛА
РЕКОРДЕ
У Београду је прошлог викенда одржан међународни митинг, на коме су чланови ПК-а
Спарта из нашега града, предвођени тренером Ненадом Јовићем, остварили сјајне резултате.

Јована Богдановић је тријумфовала у тркама на 50, 100
и 200 м прсно и 800 м краул.
Уз златне медаље, успела је да
постави и нове рекорде митинга на 200 прсно и 800 м
краул у апсолутној категорији. На основу постигнутих резултата она је проглашена за
најуспешнију такмичарку на
митингу. Милош Михајловић
је био други на 200 м краул, а
бронзе је зарадио на 50 м краул и 200 м мешовито.
На овом митингу је учествовао и Милош Спасић, који је
био главни судија на циљу.

СТОНОТЕНИСЕРИ
У БАРАЖУ
Стонотенисери СТК-а Панчево су прошлог викенда на домаћем терену савладали Фонтану из Београда са 4:1. То је
било претпоследње коло у
Другој лиги.
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ОЛГА И МАРКО ОСВОЈИЛИ ПЕХАРЕ
ТК Динамо се још
једном показао као
добар организатор
Одличан тенис на
Спортском центру
„Младост”
Љубитељи тениса у нашем
граду и околини имали су
прилику да уживају у добрим
мечевима који су одиграни
током овогодишњег, 26. међународног турнира „Пецин меморијал”. Такмичење које се
налази у званичном календару Европске тениске асоцијације окупило је преко 140
учесника из Македоније, БиХ,
Хрватске, Мађарске, Румуније, Црне Горе, Србије, Аустралије, Швајцарске, Италије,
Бугарске, Шпаније и Турске.
Организатор је и овог пута
био ТК Динамо, мечеви су играни на СЦ-у „Младост” од 11. до
19. априла, а главни носиоци су
оправдали улоге фаворита, па су
заслужено освојили и победничке пехаре. Клуб из нашега града

Будућа велика звезда – Олга Даниловић
се још једном показао као добар
У мушком синглу је победомаћин, па су тенисери и тени- дио Марко Миладиновић, косерке узраста до шеснаест годи- ји је у финалу савладао хрватна, који су се борили за важне ског тенисера Рока Савина са
бодове на светској ранг-листи, 6:0 и 6:2, а у женској конкуренцији је тријумфовала Олга
задовољни напустили Панчево.

Даниловић, јер је у борби за
победнички пехар надвисила
Украјинку Викторију Дему са
6:0 и 6:3. Победници у мушком дублу били су Миладиновић и Кировски, док је код
девојака победио пар који су
чиниле Даниловићева и Живковићева.
– Успео сам да одбраним
прошлогодишњу титулу иако
је конкуренција била јака –
рекао је Марко Миладиновић.
Одличан тенис се играо и у
женском делу такмичења.
Сви поклоници белог спорта
могли су да виде на делу будуће звезде, истинске асове.
– Врло тежак меч у финалу.
Терени су били мокри од кише, лоптице нису баш одскакале како би требало, али задовољна сам како сам играла.
Нисам срљала, чекала сам
грешке противнице – истакла
је Олга Даниловић.
Већ следећег викенда, такође на Спортском центру „Младост”, биће одржано Првенство Војводине за тенисере и
тенисерке до шеснаест година.
А. Живковић

ставу: Шапоњић, Видаковић,
Стојановић, Богавац, Петровић, Стојан Радановић, Вујић,
Спасић, Ђуричић, Јеремић, Јелача, Јаневски, као и већ помињани момци.
Панчевци сада имају 16 бодова и налазе се на седмом месту,
а у наредном колу у суботу, 25.
априла, дочекују Мокру гору из
Зубиног Потока. Још једном
вреди истаћи – ако буду играли
у складу с квалитетом који несумњиво поседују, рукометаши
које с клупе предводи Александар Живковић моћи ће да прескоче препреку звану Мокра гора. Уосталом, циљ је јасан. Оп-

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – М. ГОРА
субота, 19 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ЈАДРАН
Качарево: ЈЕДИНСТВО–МИЛЕТИЋ
Б. Паланка: ТИКВАРА–ЈАБУКА

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: БАНАТ–ДИНАМО
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Старчево: БОРАЦ – РАДНИЧКИ (С)
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БОРАЦ (Сакуле)
субота, 16 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – МЛАДОСТ (В)
Б. Н. Село: СЛОГА – МЛАДОСТ (О)
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–ДОЛОВО
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–СТРЕЛА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ДИНАМО 1945
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – П. ДУНАВ

Кошарка

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ
недеља, 16.30

„ЖУТО-ЦРНИ” МОЋНИ И У ВРБАСУ
тренутка није долазила у питање. Одбрана нашег тима је
функционисала као сат, а онда
су следили убитачни контранапади. Истакао се брзоноги
Урош Радосављевић. Он је поново постигао десет голова и
био покретачка снага у тријумфу. Голман Митановски је добро обавио посао у првом делу
дуела, а касније је у истом ритму то чинио и његов млади колега Радовановић. Још једном
је капитен Бранко Радановић
предводио свој тим до сигурне
победе. Поред њега, признање
заслужују и остали играчи. Динамо је у Врбасу наступио у са-

Овог викенда

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС – С. ПАЗОВА
субота, 17 сати

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

У седамнаестом колу Супер Б
лиге рукометаши Динама су у
Врбасу победили истоименог
домаћина са 24:27 (12:17). Тај
сусрет је пратило око 500 гледалаца.
Како смо и најавили, Панчевци су без већих проблема
изашли на крај са увек неугодним тимом Врбаса. Бранку Радановићу и његовим саиграчима је све полазило за руком.
Динамо је сада моћан тим, довољно квалитетан да савлада и
ривале јаче од Врбаса. Зато и
не чуди кретање резултата на
овом мечу. Од почетка утакмице победа Динама ниједног

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

станак се мора обезбедити, а само победе воде ка њему.
Добре партије настављају да
пружају и рукометаши Јабуке,
који су протекле седмице одиграли две утакмице у гостима.
Прво су у Ади савладали Потисје са 24:27, а потом су у Врбасу победили други тим домаћина са 25:30.
Момци које предводи Жикица Милосављевић играли су одлично, па су и даље лидери на
табели Друге лиге „Север”. Сјајни су били сви, а посебно Ненад
Ерваћанин, Павић, Јовановски,
Брзевски, Крстевски и голман
Радовановић.
С. Д.

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Врбас: ВРБАС–ДИНАМО

24:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–АПАТИН

42:7

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Фекетић: ЈАДРАН–ЈАБУКА
Иђош: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО
Долово: ДОЛОВО–НАФТАГАС
мушкарци
Ада: ПОТИСЈЕ–ЈАБУКА
Врбас: ВРБАС 2 – ЈАБУКА

31:18
31:10
22:29
24:27
25:30

Кошарка

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ОБАРАЊУ РУКЕ

БОРКА ДАКИЋ ОПЕТ НАЈБОЉА
Панчевци су наступили су
саставу: Милија Чабрило, Душан Кушић и Немања Марић.
Том победом се клуб из нашега
града изборио за бараж, који ће
на програму бити 9. и 10. маја.

ТРОФЕЈИ
ИЗ ТОПОЛЕ
У Бачкој Тополи је прошлог
викенда одржано Отворено
првенство Србије у дисциплини бразилски џију-џицу, на

Шесто Првенство Србије у
спортском обарању руке одржано је 19. априла у Хали
спортова на Стрелишту. Највећи фаворит такмичења –
Иван Глиџић из Бачке Паланке освојио је титулу апсолутног шампиона, али у конкуренцији леворуких такмичара, док је овогодишњи апсолутни шампион у обарању десном руком Зоран Латиновић
из Челарева. У конкуренцији
жена титулу је понела прошлогодишња шампионка Србије, наша суграђанка Борка
Дакић. Учествовало је стотинак такмичара који су били
подељени у пет тежинских категорија.

Обарање руке је врло специфичан спорт, јер се обарачи
месецима припремају за неко
такмичење, а борбе трају најчешће само неколико секунди.
Освајачи медаља с Првенства
Србије аутоматски постају и
репрезентативци, који представљају нашу земљу на међународним мечевима. Прошлонедељни турнир је уједно био
и квалификациони за Европско првенство у Бугарској, које
је заказано за 1. јун.
Наш град је шести пут заредом организовао Првенство
Србије, а сви такмичари, гости
и публика још једном су се уверили у то да је Панчево одличан домаћин.
С. Д.

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Србобран: АКАДЕМИК–БНС

97:85

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – КРИС КРОС
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО

87:69
83:98

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–СЕНТА

2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Вршац: ВРШАЦ Ј. – ЖЕЛЕЗНИЧАР
Старчево: БОРАЦ–КОЗАРА

1:1
1:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈЕДИНСТВО
Омољица: МЛАДОСТ–БАК
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА
Војловица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ

3:1
1:1
1:1
2:0
0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО

4:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БУДУЋНОСТ 10:0
Иваново: СТРЕЛА – С. ТАМИШ
2:3
Долово: ДОЛОВО–БСК
9:0

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ШАХОВСКИ КУТАК

ПОБЕДА И ПОРАЗ

коме су такмичари клуба
„Gracie Barra” из нашега града
освојили пет медаља.
Јован Сомборски се окитио
сребрном и бронзаном медаљом, Иван Тодоровић је заслужио бронзано одличје, а
Страхиња Костић, иначе и
тренер у клубу, освојио је
златну и сребрну медаљу.

На последњем гостовању у
овој сезони Динамо је победио
Јадран са 83:98. Реч је о дуелу
у оквиру Друге српске кошаркашке лиге. Изабраници Ненада Раковца нису смели да
дозволе изненађење и да изгубе, јер се још увек надају да би
лидер – Раднички из Ковина у
последњем колу могао да
„киксне” и тако им омогући
пласман у виши ранг.
– Од самог почетка смо
играли агресивно у одбрани, а
тако је проистекло много лаких поена из контранапада.

Дуго смо држали тај темпо, а
после истека треће деонице
постигли смо 34 поена више
од ривала. У последњој четвртини је дошло до малог опуштања, али то није утицало на
резултат –истакао је Ненад
Раковац, тренер Динама.
Најефикаснији су били Стефан Петровић, са 29 поена, и
Борис Мујковић, са 24 поена.
У последњем колу Динамо дочекује Омладинац из Нових
Бановаца.
У истом рангу се надмеће и
Крис-крос, који је у Новој Па-

зови изгубио од истоименог
ривала са 87:69.
– Имали смо утакмицу под
контролом све до почетка четврте четвртине. У завршници је плејмејкер домаћина
разиграо своју екипу, а свака
наша грешка била је кажњена „тројкама”. Овим поразом
завршавамо наступ у овој сезони. Када смо изгубили
шансу за пламан у виши
ранг, психолошки смо пали.
Тешко је убедити играче да
поред оваквог стања у кошарци и друштву треба да истра-

Szogh
ју и наставе да се боре, да
спремни сачекају своју праву
шансу, живећи, тренирајући
и уживајући у једној здравој
причи каква је ова у КК-у
Крис-крос – нагласио је Вук
Станимировић, тренер тима
из нашега града.
О резултатима наших клубова у Другој српској лиги биће више речи у наредном периоду, али већ сада је јасно да
су оба клуба заслужила похвале за уложени труд и одличан
рад с младим играчима.
С. Д.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тц3)
Избор Р. Радојевић

А
Н
РШ
В
ЗА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

КАДЕТКИЊЕ ЖОК-а ДИНАМО ОСТВАРИЛЕ ВЕЛИКИ УСПЕХ

МАЛЕ „ЛАВИЦЕ” ШАМПИОНКЕ ВОЈВОДИНЕ
Тијана Стојковић најбоља
играчица на турниру
Финални турнир кадетског Првенства
Војводине за одбојкашице одржан је
прошлог викенда у Врбасу. Поред домаће истоимене екипе, надметали су се и
Јединство из Старе Пазове, НС волеј из
Новог Сада и панчевачки Динамо. У конкуренцији најбољих тимова из наше покрајине мале „лавице” су показале да се
најбоља женска одбојка игра баш у Панчеву, па су освојиле шампионски пехар.
У првој утакмици Врбас је победио
НС Волеј с 3:1, а потом је Динамо с 3:2
савладао Јединство и тако се пласирао
у финале. У борби за победнички пехар мале Панчевке су лако добиле домаћина с 3:0, по сетовима 25:16, 25:21
и 25:19, па су се пласирале на полуфинални турнир Првенства Србије, који
ће бити одржан 7. и 8. маја.
Поред пехара, Динаму су припала
и појединачна признања. Милица Секулић је проглашена за најбољег либера, Милица Јовановић за најуспешнијег техничара, а најбољи играч
целог турнира била је репрезентатив-

Амонијак

ка Србије, освајачица сребрне медаље на Европском првенству – Тијана
Стојковић.
Екипу Динама је предводио тренер
Владан Аврамовић, а играле су: Даша
Михаиловић, Тијана Стојковић, Сања

Ђурђевић, Милица Секулић, Ана Вуколић, Јелисавета Којадиновић, Бојана Станковић, Милица Јовановић,
Дина Соломун, Катарина Марисављевић и Тијана Миљковић.
А. Живковић

Овако Панчево и Панчевце „виде” дронови.
До сада су тако могле да посматрају једино птице.
Под условом да им није сметао амонијак у ваздуху.
Пошто је он сада у води за пиће, ни с тим више немају проблема.

КАДЕТСКИ ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ У ШАХУ

ФАНТАСТИЧНИ МАРКО
У Врбасу је од 9. до 17. априла одржано кадетско Првенство Србије у шаху,
на којем је наш град представљао талентовани Марко Милановић. У веома
јакој конкуренцији од 200 такмичара
Марко је остварио изузетан резултат –
у девет партија је освојио осам бодова
(седам победа и два ремија), па је убедљиво тријумфовао и зарадио шампионски пехар. На тај начин је изборио
пласман за европски и светски шампионат за кадете.
Да овај успех још више добије на
значају, нека послужи и овај податак –
Марко је у току шаховског шампионата успео да скокне и до Бечеја, на ве-

лики међународни стонотениски турнир, где је задивио све присутне. У
својој категорији је освојио златну медаљу без изгубљеног сета, а финале у
старијој групи морао је да преда како
би се на време вратио у Врбас, на шаховску партију. После десет напорних
стонотениских мечева успео је да добије и партију у шаху. Свака част!
Одмах након завршеног кадетског
шампионата, освајања титуле првака
Србије и нове две медаље са стонотениских турнира Марко је учествовао и
на кадетском Првенству Србије у убрзаном шаху. Наш млади суграђанин је
освојио сребрну медаљу.
А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ ШАХИСТКИЊА СРБИЈЕ

КСЕНИЈА ТОМИН У ЕЛИТИ
Млада шахисткиња ШК-а „Аљехин” из
нашега града Ксенија Томин од прошле суботе се надмеће с најбољим
играчицама које Србија има. За титулу
шампиона државе бори се десет девојака, а првенство се одржава у Врбасу
и трајаће до 28. априла.
На елитном надметању не учествују
наше најбоље играчице Алиса Марић
и Наташа Бојковић, али конкуренција
у граду надомак Новог Сада изузетно

Хлор
Јужну индустријску зону Панчевци су доскора боље могли да намиришу него да виде.
Њушкали су ноћни ваздух и погађали да ли је реч о хлору,
амонијаку, меркаптанима, бензену или ђаво-би-га-знао једињењима.
Хлора и амонијака нема више у ваздуху, а кажу чак ни у води
за пиће.
Нек се припреми бензен.

је јака, а освајачице медаља ће сигурно бити уврштене у репрезентацију
Србије за предстојећа такмичења.
Ксенија Томин је прошле године
заузела четврто место, а у историји првенстава Србије остало је забележено
да је наша суграђанка чак четири пута
била учесница тог престижног такмичења иако је тек недавно напунила
осамнаест година.
С. Д.

КУП БАНАТА

ПЛИВАЧИМА ДЕВЕТ МЕДАЉА
У Кикинди је прошлог викенда одржан
традиционалан митинг под називом
„Куп Баната”. Учествовало је 329 такмичара из 18 клубова, а запажен наступ
су имали и млади пливачи Динама, које је предводила Биљана Шондић.
Страхиња Шондић је био први на 50 м
леђно и трећи на 50 м прсно. Петар
Ранковић је био други на 50 м краул и
прсно, као и на 100 м мешовито. Андреа Нађ је освојила бронзана одличја
на 50 м леђно и прсно, а медаље истог
сјаја заслужиле су и Катарина Белић

на 50 м краул и Теодора Ногуловић на
50 м леђно.
Најмлађи пливачи су се надметали
на међународном митингу „Пливко
2015”. Трофеје су освојиле Дуња Нишић (два) и Вања Грујић (четири).
На престижном митингу „11.
април” у Београду Динамо је наступио
са шест пливача, које је предводио
тренер Живко Паранос.
Наташа Праскало је била најуспешнија на 200 м краул у јуниорској и
апсолутној категорији, а исти успех је

поновила и у трци на 200 м леђно. На
400 м краул била је најуспешнија јуниорка, док је у апсолутној групи трећа стигла на циљ. Ова талентована
пливачица је бронзану медаљу освојила као јуниорка у трци на 100 м краул,
а као друга се попела на победничко
постоље на 100 м леђно у јуниорској и
апсолутној категорији. Бојана Кецман
је на 50 м леђно у јуниорској конкуренцији била друга, а на дупло дужој
деоници у апсолутној групи – трећа.
С. Д.

Бактерије
У нашој вароши има и насеља која се баш не могу похвалити да
су хигијенска.
Али то је само привремено, док се људи не преселе у Београд
на води.
За то време, уз помоћ „Водовода”, тренирају борбу с бактеријама.
Јер ко зна шта све плива Савом.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Лука Иричанин,
тренира фудбал:
– Играм за кадете
„Динама”, а у суботу
имамо утакмицу у Ковину. У недељу ћу се
одмарати, а свакако ће
се наћи мало времена
и за учење.

Татјана
Миладиновић,
воли да пева:
– Викендом волим да
изађем с друштвом, па
ће тако бити и овог пута. Планирамо одлазак
у клуб „Град”. Током
дана ћу возити ролере
и уживати на сунцу.

Лука Карић,
гимназијалац:
– Оно што је сигурно, јесте да ћу шетати свог
пса Арона. Он је један
добар ротвајлер који заслужује пажњу и негу.
Такође, током викенда
ћу играти баскет с друштвом, а неће изостати
ни вожња бициклом.
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